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إن الحؿــهلل ن كحؿــهلله وكنــوعقـف وكنــوغػده وكنــوفهللبفهلل وكعــقذ  ــ ن  ـــ  ــدور 

ن فـ   ضـؾ لـفهلل و ــ بضـؾؾ فـ  هـ دي لـفهلل أكػنـ هلل و ـ سقئ ت أعؿ لـ هلل  ـ بفهلل ا

وأ فهلل أن ٓ إلف إٓ انهلل وحهلله ٓ  ـدبؽ لـفهلل لـف الؿؾـؽ ولـف الحؿـهلل وهـق عؾـك كـؾ 

 لء قهللبدهلل وأ فهلل أن  حؿهللا عبهلل ان ورسقلفهلل وخـ مؿ إكبقـ ء والدسـؾهلل  ـؾك ان 

 عؾقف وعؾك آلف و ح  وف.

 أما بعد:

الققك كقة  ـذ أن دخؾت إلك الع لؿ ف لذي بش ههلله الب حث الؿـصػهلل أن الػؾنػة 

اإلس  ل: أوجهللت فئة  ـ الػ سـػةهلل الـذبـ لـؿ بؽــ لفـؿ هـؿ إٓ احـ ل الػؾنـػة 

  ؽ ن الهللبـ اإلس  ل.

ولؿ بؽـ أمب ع الػؾنػة اإل داققة  ؿعزل عـ هذاهلل  ؾ كـ كقا    ـهللارة النـ عقـ 

 لفؿهلل فـنن  هؿفـؿ لؾوقفقؼ  قـ الهللبـ اإلس  ل والػؾنػةهلل وأ     حؼقؼة أ دهؿ وحـ

ك ن كصدة  ذهب أف طقن الققكـ ,هلل وأ ـ  كصـقص الـهللبـ اإلسـ  لهلل فـ  وزن لفـ  

عـهللهؿهلل فضً  عـ عؾؿـ ء الشـدبعةهلل الـذبـ ٓ بـظـد إلـقفؿ هـمٓء الػ سـػة إٓ  عـقـ 

 آزدراء.

وأ ــ  عـــهلل الشــقعة آرـــل عشــدبة فؾــؿ بؽـــ الحــ ل  خوؾػــ هلل فؿــع أن الؿــذهب 

ة اإل  م الؿعصقمهلل الحـ فظ لؾـهللبـهلل إٓ أن الوشـقع قـهلل اكؼنـؿ الشقعل بؼقم عؾك كظدب

إلك: مشـقع ك  ـلهلل لـف ففـؿ  نـوؼؾ ٕ ـقل اإلبؿـ ن   الؿـذهب الشـقعل. ومشـقع 

فؾنػلهلل بــ قض الوشـقع الؽ  ـل مؿ  ـ هلل  ؼـهلل   مػنـقدًا  خوؾػـو لؿـ  هـق  ـذكقر   

ل. الـبـقة. الؽوب الشقعقةهلل  ـ وجقب اإلبؿ ن  خؿنة أ قلهلل هـل: الوقحقـهلل. العـهلل

 اإل   ة. الؿع د.
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أن كوـب الدوايقـة  شــحقكة  ومـن األشـباا افتـي أإىل إػ مهـل اـذا االكؼسـام:

. ولؿـ  ڠ للػ ظ الغؾق   إيؿةهلل  ع الوصدبح  لهنؿ خؾؼـقا أكـقارًا قبـؾ خؾـؼ آدم 

ك كت فؽدة إكقار إزلقة  ـ إفؽ ر إس سقة   فؾنػة اإل داق: فؼهلل قـ م الوشـقع 

  لجؿع  قـ الوشـقع والػؾنـػة: واـذا أ ـبحت الػؾنـػة اإل ـداققة فؾنـػة الػؾنػل 

 ــ قبـؾ الدفـع  ــ  ـلهن هلل واإلعـ ء  ــ  "العدفـ ن  " ؼبقلةهلل رؿ اطؾـؼ عؾقفـ  اسـؿ 

ذكدهــ هلل وكنــبت هــذه الؿنــ يؾ الػؾنــػقة إلــك إيؿــة  ـــ أهــؾ البقــت: واــذا ســفؾ 

ب اإل ــداققةهلل عؾــك مــهللربف فؾنــػة اإل ــداق   الحــقزات العؾؿقــةهلل وكشــدت الؽوــ

 اعوب ر أهن  عؼ يهلل  حقحة.

كؾؿف وجقد  خصق ت  ـقعقةهلل لفـ   ققـػ رافـض لؾػؾنـػة  ويف مؼابل همالء,

عؿق  هلل ولؾوصقف الػؾنػل عؾك وجف الخصقصهلل وهل  خصق ت مزداد كثدةهلل  ع 

أخذه  لؿقاقػ ح دةهلل كؾؿ  ا وعهللك  م ربخق  عـ القاقع الشقعل الؿع  دهلل الـذي فشـ  

 هلل عؾك بهلل الخؿقـل.فقف العدف ن

هق رفض الػؾنػة اإل داققة جؿؾة ومػصق : ٕن  وال شك أن الؿوقف الصائب,

ســؼػ -هن بــة  جــ ل العؿــؾ العؼؾــلهلل كؿــ  أن النــؿ ء  هــق -ســؼػ العــ لؿ-العــدش 

 النـقي لؾعؼـؾ  ـهلل ٓ فنكـف هـذا وٕجـؾ البصدبة: إعؿ ل  ج ل هن بة هل -إرض

هلل الشـف دة عـ لؿ   والوـؼقـب   لبحـث البحوـة ةالعؼؾقـ إعؿـ ل   بشـوغؾ أن النـؾقؿ

قشهلل ورغـهلل العـ رف هقـة لفـ  وبجؾـبهلل دكق هـ    بـػعفـ   ـ  لؾبشـدبة بؼـهللم أن  ح وٓ

الحق ة. وأ ـ  عـ لؿ الغقـب فقؽـؾ عؾؿـف لعـ م الغقـقبهلل وبنـؾؿ  ؿـ  أمـك عــ طدبـؼ 

 القحل.

آرــل و ـ هـ  ج ء هذا البحث العؾؿل: لقؾؼل الضقء عؾك ملرد عؼقـهللة الشـقعة 

عشدبة   لػؾنػة اإل داققةهلل  ـ خ ل محؾقؾ أ قل الػؾنػة اإل داققةهلل وعؾك رأس 

هذه إ قل كظدبة الػقضهلل وكقػقة  هللور الؽثدة عـ القاحهللهلل و   ق م عؾك هذا  ــ 

 آراء فؾنػقة. رؿ عدض    حصؾ  ـ ملرد الوشقع الػؾنػل اذه أراء.
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 مُضُع:ـاب اختٍار انـأسث
 ؿوضوع اي:ــي إػ اختقار اذا افاألشباا افتي إظت

   فقف  ـ الجهللة: لؼق  ف عؾك  حث  ن يؾ فؾنػقةهلل حدص  ــ آ ــ اـ   ــ   (9

 ف سػة الشقعة آرـل عشدبة عؾك كوؿف .

مقفد الؿ دة العؾؿقة: وذلؽ لؽثدة الػ سػة اإل داقققـ  ـقـ آرــل عشـدبةهلل  (8

 وغزارة إكو جفؿ الػؾنػل.

 ؾؽوف البحثقةهلل وأسؾقب مػؽقده  وبؼقي الؿقضقع بثدي الب حثهللأن هذا   (4

 .-جل جالله إن شاء اهلل-

 مُضُع:ـأٌمٍح ان
مـبع أهؿقة البحث   إ دازه لج كب خػلهلل حدص عدفـ ء الشـقعة آرــل عشـدبة 

عؾك كوؿف: فخػل عؾك  عض طؾبة العؾؿ  ـ أهؾ النـةهلل حقث أ ؽؾ عؾك  عض  ـ 

ؼقؼــة  ــ  بنــؿك   لعدفــ ن اهــوؿ  ـــفؿ  هللراســة الؿــذهب الشــقعل آرـــل عشــدي ح

 الشقعل. والذي بغؾب عؾك الظـ أن النبب   هذا:

اعوؿ د الؽثقد  ـفؿ عؾك الؿصـػ ت النـقة الول اهوؿت  ن داز      الؿذهب  (9

وعؾـك رأس هـذه الؿصــػ ت:  ـفـ ج النــةهلل -الشقعل آرـل عشدي  ـ خؾـؾ 

الوشــقع  وهــل  ملػــ ت قهللبؿــةهلل ألػــت قبــؾ  فــقر -لشــقا اإلســ م ا ـــ مقؿقــة 

 الػؾنػل.

اعوؿــ د ف ســػة الشــقعة آرـــل عشــدبة    ــدحفؿ لؿــذهبفؿ عؾــك ألػــ ظ  (8

فؾنػقةهلل ٓ بػفؿ الؿعـك الحؼقؼل  ـف هلل إٓ  ـ امؼـ أ قلفؿ الػؾنػقة: وهذا  ـ  

 أسفؿ   خػ ء الؿعـك الؿؼصقد.

 عؾك  ـ ء- ؿ  زاد إ د غؿقض هلل أن عدف ء الشقعة آرـل عشدبة بج هدون   (4

 آرــل الؿذهب  ل قل   إلبؿ ن -الجؿفقر  خط ب الػؾنػة    عدوف هق   

 .عشدي
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 مىٍج انثحث:
ـ الؿـفج الوـ ربخلهلل  ـع الؿــفج الوحؾقؾـل  ق البحث هذا   -اهلل بإذن-سلجؿع 

 الؿـشـقد الفـهللف إلـك الق ـقل سبقؾ  -الـؼهللي. وأ    ـ حقث الوػصقؾهلل فنلققم 

 : ـف هلل الخطقات  ـ   لعهللبهلل -الدس لة هذه  ـ

 جؿع الؿ دة العؾؿقة  ـ كوب أ دز عدف ء الشقعة آرـل عشدبة. (9

  ق ن عؼقهللة جؿفقر آ   قة   الؿن يؾ الول خ لػ فقف  عدف ء الشقعة. (8

ذكـد  ـ  كؼــؾ عــ إيؿــة الـذبـ بعوؼـهلل فــقفؿ الشـقعة العصــؿة  ــ أقــقال     (4

 الؿن يؾ الػؾنػقة.

قعة آرــل عشـدبة لؿـ  هـق إ داز مـ قض الؿن يؾ الوـل أمـك اـ  ف سـػة الشـ (3

  عؾقم  ـ الهللبـ   لضدورة.

حد ت عؾك إ ط ل أققال عدف ء الوشـقعهلل  ــ خـ ل إقـقال الؿـؼـقل عــ  (5

أع م الوشقع الؽ  ل: ٕ, رأبت أن هذا أ ؾغ    ق ن اكؼن م الؿـذهب الشـقعل 

ــقل الشــقعل  ــف أدعــك لؼب إلــك  هللرســوقـ: مشــقع ك  ــل. ومشــقع فؾنــػل. وٕك

  هذا البحث: فنكف لق أمك الدد عؾـك العؼ يـهلل الوـل بـذكده  عدفـ ء  الؿـصػ لؿ 

الشقعةهلل  ـ خ ل أققال أيؿة النـة: لد ؿ  ك ن   قبقلف لف كقع مـددد: لؿـ  بجـهلله 

 هللاخؾف  ـ ح جز كػنل: بحقل  قـف و قـ قبقل    بؼقل  ـف عؾؿـ ء النــةهلل وهـذا 

ـ كوـب أحـهلل أيؿـة الوشـقع  عؽف    إذا ك كت الؿنللة العدف كقة  ـؼقلة   لـص  

ًٓ  ــ لـص  ـــ كوــب أحــهلل أيؿــة الوشــقع  الػؾنــػلهلل رــؿ كــ ن الحؽــؿ عؾقفــ   ـؼــق

 الؽ  ل: فنن اقوـ ع الشقعل  ؿثؾ هذا سقؽقن أكرب.

 مخدبج إح دبث القاردة   البحث. (6
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 خطح انثحث:
 ؿسؿت افبحث إػ ثالثة أبواا وخامتة ظذ افـحو افتايل:

 خ انعقائذٌح عىذ انشٍعح االثىً عشزٌح:انثاب األَل: االتجاٌا
 وؾقه ؾصالن:

 :افػصل األول: افتشقع افؽالمي ظـد االثـي ظؼية 

 وؾقه مبحهان:

 .: التعريف بالشقعة االثـي طشريةالؿبحث األول

 الؿبحث الثاين: أركان اإليؿان يف التشقع الؽالمي.

 افهاين: افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية: افػصل 

 مبحهان:وؾقه 

 الؿبحث األول: التعريف بالػؾسػة اإلشراققة.

 الؿبحث الثاين: أبرز أطالم التشقع الػؾسػي طـد االثـي طشرية.

 انثاب انثاوً: انتشٍع انفهسفً عىذ انشٍعح االثىً عشزٌح رَافذي َأصُنً:
 وؾقه ؾصالن: 

 :افػصل األول: رواؾد افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية 

 وؾقه مبحهان:

 الؿبحث األول: األثر األفالصوين طؾى التشقع الػؾسػي.

 الؿبحث الثاين: أثر الػالسػة اإلسالمققن طؾى التشقع الػؾسػي. 

  ــي ــد االثـ ــي يؼــوم ظؾقفــا افتشــقع افػؾســػي ظـ ــاين: األاــول افت افػصــل افه

 ظؼية:

 وؾقه مبحهان:

 الؿبحث األول: الػقض والصدور يف التشقع الػؾسػي.

 وفقه مطؾبان:

  هللور الؽثدة عـ القاحهلل   الوشقع الػؾنػل.  الؿطؾب األول:

 القجقد والؿ هقة   الوشقع الػؾنػل. الؿطؾب الثاين:
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 الؿبحث الثاين: التوحقد يف التشقع الػؾسػي.

 وفقه مطؾبان:

 أكقاع الوقحقهلل   الوشقع الػؾنػل.  الؿطؾب األول:

 الؽشػ   الوشقع الػؾنػل. الؿطؾب الثاين:

 انثانث: أثز انفهسفح اإلشزاقٍح عهى أصُل اإلٌمان عىذ انشٍعح االثىً عشزٌح:انثاب 

 وؾقه متفقد ومخسة ؾصول:

 متفقد:

 ظؼية االثـي ظـد افػؾسػي افتشقع يف افتوحقد: األول افػصل: 

 وؾقه مبحهان: 

 الؿبحث األول: الذات اإللفقة يف التشقع الػؾسػي.

 وفقه مطؾبان:

 لوشقع الػؾنػل.والصػ ت   ا إسؿ ءالؿطؾب األول: 

 وحهللة القجقد   الوشقع الػؾنػل.الؿطؾب الثاين: 

 الؿبحث الثاين: قدم العالم يف التشقع الػؾسػي.

 افهاين: افعدل يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية: افػصل 

 وؾقه مبحهان:

 الؿبحث األول: مػفوم الؼضاء والؼدر يف التشقع الػؾسػي.

 : أفعال الؿؽؾػقن يف التشقع الػؾسػي.الؿبحث الثاين

افهافث: افـبوة يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية: افػصل 

 وؾقه مبحهان:

 الؿبحث األول: الـػس اإلكساكقة يف التشقع الػؾسػي.

 الؿبحث الثاين: اكتساب الـبوة يف التشقع الػؾسػي.
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 ظؼية: افػصل افرابع: اإلمامة يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي 

 وؾقه مبحهان:

 الؿبحث األول: اكتساب اإلمامة يف التشقع الػؾسػي.

 الؿبحث الثاين: أخذ الدين طن غقر أهل البقت يف التشقع الػؾسػي.

 ؿعاإ يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية:ـافػصل اخلامس: اف 

 وؾقه مبحهان:

 الؿبحث األول: أبدية العالم يف التشقع الػؾسػي.

 الثاين: مػفوم القوم اآلخر يف التشقع الػؾسػي.الؿبحث 

 ـح: َفٍٍا أٌم انىتائج انتً تُصم إنٍٍا انثاحث, َأٌم انتُصٍاخ.انخاتمـ

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

 انثاب األَل:
 عقائذيحاالذجاْاخ ان

 زيحـح االثُي عشـعُذ انشيع

 

 وؾقه ؾصالن:

  ريةــافتشقع افؽالمي ظـد االثـي ظش :األولافػصل. 

 افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية فهاين:افػصل ا. 

 



 



 

 

 

 

 انفصم األَل:
 انكـاليي انرشيع

 عُــذ االثُي عشزيــح

 

 وؾقه مبحهان:

 افتعريف بافشقعة االثـي ظؼية. : األولؿبحث ـاف 

 أرـان اإليامن يف افتشقع افؽالمي. :افهاينؿبحث ـاف 

 

 



 



 

 

 نًثحث األٔلا

 عـشزيحح االثُي ــانرعـزيـف تانشيع 
 

  لعبـ دةهلل آ ـدًا   ٓعوصـ م  ؽوـ ب ان  داعقـو إلـك إفـداد ان  ملسو هيلع هللا ىلصُ عث الـبـل 

 هلل ولؽـ الطبقعة البشـدبة مؼوضـل وجـقد الــؼص والخؾـؾهلل و ؿـ  ملسو هيلع هللا ىلصهلل و نـة كبقف

وقع  ـ خؾؾ   هـذاهلل وجـقد جؿ عـ ت خدجـت  ــ  ـقـ الؿنـؾؿقـهلل مـزعؿ وجـقد 

 لنــة الـبقبـةهلل ومجـ هد  ؿعـ دات هلل ومهللعقا إلك عهللم إخذ  ان كو بمحدبػ   

 كؾ  ـ أخذ ا هلل و دادك  امٓء الشقعة آرـل عشدبة.

 افشقعة يف افؾغة:

قعة: الؼقم الذبـ َبْجَوِؿعقن عؾك إَ ـد. وكـؾق قـقم اجَوَؿعـقا عؾـك َأْ ـد: ففـؿ  الشِّ

ـقع ُة: َأمبـ ع ِ قعٌة. وكؾق ققم َأ ُدهؿ واحهلل َبْوَبـُع  عُضـفؿ رْأي  عـض: ففـؿ ِ ـَقٌع. والشِّ

الدجؾ وَأْكص ُرههلل وجؿعف  ِ َقعٌ 
(9)

. 

 افشقعة يف االاطالح:

لؾوشقعهلل و  رأبل فنن ا ـ حزم أدق  عؾؿ ء الػدقمعهللدت الوعدبػ ت الول ذكده  

أفضؾ الــ س  عـهلل  ڤ ـ وافؼ الشقعة   أن عؾًق  » : ـ عدففهلل حقث ذهب إلك أن

 قعلهلل وإن خ لػفؿ فقؿ  عهللا  هلل وأحؼفؿ   إل   ة وولهلله  ـ  عهلله: ففقملسو هيلع هللا ىلصرسقل ان 

«ذلؽ  ؿ  اخوؾػ فقف الؿنؾؿقن. فنن خ لػفؿ فقؿ  ذكدك  فؾقف  قعق 
(8)

. 

                                 
 .988ص 8اكظد: لن ن العدب ٓ ـ  ـظقر ج (9)

. مـللقػ: ا ــ حـزمهلل الطبعـة إولـكهلل الؿطبعـة 994ص 8الػصؾ   الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ ج (8)
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 وشأج انتشٍع:
؟ ملسو هيلع هللا ىلصإن من ءل  ون يؾ عـ كشلة الوشقعهلل وهؾ ك ن لؾوشقع وجقد   ز ـ الـبـل 

أم هــق حــ دث   عصــد  ـــ عصــقر م ربخـــ ؟ ققــؾ لــف: القاقــع أن هــذه الؿنــللة  ـــ 

 قة  قـ عؾؿ ء الػدقهلل الؾذبـ اخوؾػقا   هذا عؾك أققالهلل أ فده :الؿن يؾ الخ ف

 افؼول األول: أن افتشقع ؿد طفر يف ظرص افـبي:

: ملسو هيلع هللا ىلصلؿ  ك ن الؼقل  لن الوشقع وآعوؼ د  ف أ د  حهللثهلل حهللث  عهلل وف ة الـبـل 

بؾزم  ـف اإلقدار  بهللعقة الؿذهب الشقعل: حدص عؾؿ ء الشقعة عؾك أن بـذهبقا إلـك 

ة الوشقع وضعت  ع  ذرة آس مهلل جـب  إلك جـبهلل وسقاء  نقاءهلل ولؿ بـزل أن  ذر»

غ رسف  بوع ههلله    لنؼل والعـ بـة حوـك كؿـت وأزهـدت   حق مـفهلل رـؿ أرؿـدت  عـهلل 

«وف مف
(9)

. 

أن الـبـل هـق الـذي  عـث »وهذا    عـ ه  حؿـهلل جـقاد  غـقـةهلل عــهلل   ذهـب إلـك 

يفهلل وأول  ـ أطؾـؼ لػـظ الشـقعة عؼقهللة الوشقعهلل وأوجهلله هلل ودع  إلك حب عؾل ووٓ

«عؾك أمب عف و دبهللبفهلل ولقٓه لؿ بؽـ لؾشقعة والوشقع عقـ وٓ أرد
(8)

. 

وهذا الؼقل هق الؼـقل الؿعوؿـهلل لـهللى عؾؿـ ء الشـقعة آرــل عشـدبةهلل وهـق قـقل 

   طؾ و ددود   لعهللبهلل  ـ إدلةهلل  ـف : 

 افدفقل األول: أن افـصوص إكام أتت تلمر باتباع افسـة:

هللل وبربهـ عؾك  ط ن    ذهب إلقف الشقعة  ـ أن  ذهبفؿ  ذهب أ قؾهلل  ؿ  ب

إكؿ  أ د أ وف   مب ع سـوف وسـة الخؾػـ ء  ملسو هيلع هللا ىلصهلل أن الـبل ملسو هيلع هللا ىلصك ن لف وجقد   ز ـ كبقـ  

الػجدهلل رـؿ ملسو هيلع هللا ىلص عد  ض  ـ س ربةهلل ق ل:  ؾك لـ  رسقل ان »إر عة  ـ  عهللههلل فعـ 

ٕعــقـهلل ووجؾــت  ـفــ  الؼؾــقبهلل أقبــؾ عؾقـــ هلل فقعظـــ   قعظــة  ؾقغــةهلل ذرفــت لفــ  ا

                                 
 هـ.9395: 9. مللقػ: ك  ػ الغط ءهلل  مسنة اإل  م عؾل ط983أ ؾ الشقعة وأ قلف  ص (9)

 - قـدوت  -. مللقػ:  حؿهلل جقاد  غـقةهلل دار الوعـ رف لؾؿطبقعـ ت 97الشقعة   الؿقزان ص (8)

 م. 9979 - 9499لبـ نهلل الطبعة الدا عةهلل 
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ق لقا: ب  رسقل انهلل كلن هذه  قعظة  قدعهلل فلو ــ . قـ ل: أو ـقؽؿ  وؼـقى  أو قؾـ 

ان والنؿع والط عة وإن ك ن عبهللا حبشق هلل فنكف  ـ بعش  ــؽؿ بـدى  عـهللي اخو فـ  

كثقداهلل فعؾقؽؿ  نـول وسـة الخؾػ ء الدا ـهللبـ الؿفـهللبقـهلل وعضـقا عؾقفـ    لـقاجـذهلل 

«و حهللر ت إ قرهلل فنن كؾ  حهللرة  هللعةهلل وإن كؾ  هللعة ض لةوإب كؿ 
(9)

. 

هلل لؿ  قدن  قـ سـوف وســة الخؾػـ ء الدا ـهللبـ    ملسو هيلع هللا ىلصولق ك ن الوشقع  دادًا لؾـبل

هلل  ـع أهنـ  ســـ مــؼض الوشـقع ڤوجقب آمب عهلل وفقفؿ أ ق  ؽـد وعؿـد وعثؿـ ن 

 عدوة عدوة   ٓمػ ق فقؿ   قــ  و قـ الشقعة.

 تعدإ ؾرق افشقعة:افدفقل افهاين: 

ُ عث إلك أك س  وػدققـهلل فجؿعفؿ جؿقع    ملسو هيلع هللا ىلصبؼقم هذا الهلللقؾ عؾك أن الـبل

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿  أ ة واحهللةهلل ق ل مع لك: 

. وهذا ٓ بـطبؼ عؾك الشقعة: ٕهنؿ فدق بدفض  عضفؿ عؼ يهلل [98إكبق ء: ] ﴾ٿ   

 وأشفر هذه الػرق: عضهلل 

 ــ أهـؿ  بـ دئ هـذه الػدقـة: أهنـ  منـقق اإل   ـة  ــ  ة:الػرقة األولى: الؽقساكق

إلك أخقف  حؿهلل  ـ الحـػقة.  ـؽدة إل   ة الحنقـ ڤالحنـ  ـ عؾل 
(8)

. 

مم ـ الزبهللبـة  ن   ـة زبـهلل  ــ عؾـلهلل و ـع هـذا فـ لزبقد ٓ  الػرقة الثاكقة: الزيدية:

 رـل بدون عصؿة اإل  مهلل وبمكهللون عؾك أن الدوابة الوـل دلـت عؾـك حصـد إيؿـة  ـ

عشد إ    هلل ققل أحهللروف آ   قة  ـ قبؾف هلل ولقف لف سـهلل  حقح بعوؿهلل عؾقف
(4)

. 

                                 
عـ دل  -( محؼقـؼ:  ـعقب إركـموط  97933الحهللبث أخدجف اإل  م أحؿهلل   الؿنـهلل  دقؿ )  (9)

نــ الككـلهلل الـ  ـد:  مسنـة الدسـ لةهلل  د هللهلل وآخـدونهلل إ ـداف: د عبـهلل ان  ــ عبـهلل الؿح

 م. وق ل الؾجـة الؿحؼؼة لؾؽو ب: حهللبث  حقح. 8119 -هـ  9389الطبعة: إولكهلل 

. مـللقػ: الصـهللوقهلل مصـحقح ومعؾقـؼ: عؾـل 43ص-48اكظد: كؿ ل الهللبـ ومؿ م الـعؿـة ص (8)

 ـ  ؼؿ.شهلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسق9464هـ ـ 9315أكرب الغػ ريهلل 

 .67اكظد: كؿ ل الهللبـ ومؿ م الـعؿة لؾصهللوق ص (4)
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الول مذهب إلك أن اإل   ـة إلسـؿ عقؾ الػرقة الثالثة: اإلسؿاطقؾقة:
(9)

 ــ جعػـد  

الص دقهلل رؿ لقلهلله  حؿهلل  ـ إسؿ عقؾ
(8)

. 

ؿعـقا وهؿ ط يػـة  ــ طقايـػ الشـقعةهلل اجو الػرقة الرابعة: الشقعة االثـي طشرية:

أولفؿ أ قد الؿم ـقـ عؾل  ـ أ ل ط لبهلل رؿ الحنـهلل »عؾك اإلبؿ ن   رـل عشد إ     

رؿ الحنقـهلل رؿ عؾل  ـ الحنقـهلل رؿ  حؿهلل  ـ عؾلهلل رؿ جعػد  ـ  حؿهللهلل رؿ  قسك 

 ـ جعػدهلل رؿ الدض  عؾل  ـ  قسـكهلل رـؿ  حؿـهلل  ــ عؾـلهلل رـؿ عؾـل  ــ  حؿـهللهلل رـؿ 

 نالحنـ  ـ عؾلهلل رؿ الحجة الؼ يؿ   حب الز ـ
(4)

هلل خؾقػـة ان   أرضـف  ـؾقات 

«ان عؾقفؿ أجؿعقـ
(3)

. 

 افدفقل افهافث: تطور مذاب افشقعة االثـي ظؼية:

إذا    مج وزك  الوػدق القاقع    ـقة الوشقعهلل ودخؾـ  إلـك البحـث    ـقـة الوشـقع 

 ــذ الؼـدن إول »آرـل عشدي: فنـجهلل أكف  ذهب  وطقرهلل لؿ بؼد لف قدارهلل  ـؾ إكـف 

«الؼدن الدا ع حصؾ محقل مهللربجل أو اكوؼ ل ه م    ع لؿ الؿذهب حوك
(5)

. 

                                 
ــذهبل  (9) ــب ء لؾ ــ م الـ ــقد أع ــد: س ــة. اكظ ــقـ و  ي ــ ن ور ر ـــة رؿ ــفهلل س ــ ة أ ق ــ      حق ــ ت    

 .869ص6ج

ــ ر ج (8) ــؼ:  حؿــهلل 419ص4اكظــد:  ــدح إخب ــلهلل محؼق . الؿملــػ : الؼ ضــل الـعؿــ ن الؿغد 

هـ. و خصقة  حؿـهلل 9393  لهلل الطبعة الث كقة: الحنقـل الج للهلل طبعة  مسنة الـشد اإلس

 ـ إسؿ عقؾ  خصقة خ فقةهلل  ـقـ عؾؿـ ء إكنـ بهلل إذ  ــفؿ  ــ بثبـت وجـقده و ــفؿ  ــ 

بـػل. وعؾك كؾ ح ل فنن   حؿـهلل  ــ إسـؿ عقؾ  ــ جعػـد الصـ دق إ ـ م عــهلل اإلسـؿ عقؾقةهلل 

 .43ص6الذبـ بدون أكف أول إيؿة الؿؽوق قـ. اكظد: إع م لؾزركؾل ج

هق الذي بزعؿ الشقعة أكف الؿفهللي الؿـوظدهلل الذي سـقظفد   آخـد الز ـ نهلل ولفـؿ فقـف أق وبـؾ  (4)

كثقدةهلل ولؿ بهللل عؾك وجقده دلقؾهلل  ؾ إن إدلة إكؿـ  مـهللل عؾـك أكـف لـؿ بقلـهللهلل ل طـ ع عؾـك 

. 358ص -388مػ  قؾ هذاهلل اكظد: كؼهلل إ  عدة لؾشقعة آرـل عشدبة    نللة اإل   ة ص

 م.8198 -هـ 9344: عبهللان  ـ سؾؿ ن الػقػلهلل  ط  ع الحؿقضلهلل الطبعة إولك: مللقػ

 .41الفهللابة لؾصهللوق ص  (3)

. مـللقػ: د.  حنــ كـهللبقرهلل 949إع دة قداءة  ػفقم اإل   ةهلل  طبقع  ـع الؼـداءة الؿـنـقة ص (5)

 م.8199معدبب د. سعهلل رسوؿهلل آكوش ر العد لهلل الطبعة إولك: 
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ومػدق الؿذهب الشقعل عؿق  هلل إض فة إلك الوػدق وآخو ف العؼهللي العؿقؼ 

الح  ؾ   الوشقع آرـل عشدي: بؿـع أن بؽقن الوشقع هق الـهللبـ الحـؼ: ٕن ٓزم 

الزلؾ والخطلهلل وهق    لؿ الهللبـ الحؼ أن مبؼك ط يػة عؾك  ـفج واضحهلل  عصقم  ـ 

 بوحؼؼ   أي  ـ الػدق الشقعقة.

هلل فضً  ملسو هيلع هللا ىلصوكؾ هذه إدلة مبطؾ الؼقل  لن الوشقع ك ن لف وجقد   عصد الـبل 

 هق الؿقجهلل لؾوشقع. ملسو هيلع هللا ىلصعـ الؼقل  لكف 

 افؼول افهاين: أن افتشقع طفر بعد وؾاة افـبي:

وفـ ة الـبـل  ذهب ا ـ خؾـهللون إلـك أن  بـهللأ الوشـقع هـق الخـ ف الح  ـؾ عــهلل

هلل   محهللبهلل الؿنوحؼ لإل   ةملسو هيلع هللا ىلص
(9)

. 

  النـؼقػة أي  ڤوهذا الؼـقل  ـددود: ٕكـف لـؿ بــوج عــ اجوؿـ ع الصـح  ة 

اكشؼ ق   جؿ عة الؿنؾؿقـهلل ولؿ بعدف عـ أحهلل  ـ الصح  ة أكـف ا وـ ز إلـك عؾـلهلل 

 ع اإلعداض عـ  ؼقة الصح  ةهلل وبمكهلل هذا أكف لؿ بؽـ  ـ عؾل أو أحهلل أهؾ  قوف أي 

ًٓ لـصقص الشـدعهلل ڤ ح ولة لؾخدوج عؾك الصهللبؼ  هلل  ؾ سؿعقا وأط عقاهلل ا وث 

 الهللالة عؾك وجقب النؿع والط عة لقلل إ د.

 افؼول افهافث: أن افتشقع طفر بظفور ابن شبل يف أواخر ظفد ظهامن:

ــــذهب  حؿــــهلل أ ــــق زهــــدة إلــــك أن  ـشــــل الوشــــقع هــــق ا ـــــ ســــبل ب
(8)

هلل 

                                 
. مللقػ: عبهلل الدحؿـ  ـ  حؿهلل  ـ خؾهللونهلل  مسنة إعؾؿـل 971ص4هللون جم ربا ا ـ خؾ (9)

 .م 9979 - 9499هلل لبـ ن – قدوت  -لؾؿطبقع ت 

ل ط ع عؾك  خصقة عبهللان  ـ سبل القفقدي دوره   إحهللاث الػوـة العظؿـك اكظـد: عبـهللان  (8)

ة. و ـ أقـقال عؾؿـ ء  ـ سب  وأرده   أحهللاث الػوـة    هللر اإلس مهلل لؾهللكوقر سؾقؿ ن العقد

عبـهلل ان  ــ سـب هلل الـذي رجـع إلـك »الشقعة آرـل عشدبة   إرب ت هذا إردهلل ققل الطقسـل: 

ــق ــد الغؾ ــد وأ ف ــؼ: جــقاد 75. رجــ ل الطقســل ص«الؽػ ــللقػ: الشــقا الطقســلهلل محؼق . م

الؼقــق ل اإل ــػف ,هلل  مسنــة الـشــد اإلســ  ل الو  عــة لجؿ عــة الؿهللرســقـ  ؼــؿ الؿشــدفةهلل 

ا ـ سـب  هـذا هـق الـذي كـ ن بـزعؿ أن أ قـد ». وبؼقل الؿحؼؼ البحدا,: 9395إولك: الطبعة 

 = .«إلف ف سوو  ف أ قد الؿم ـقـ ر رة أب م فؾؿ بوب فلحدقف الؿم ـقـ 
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 .(9)ڤهلل  ع الغؾق   عؾل ڤؿ ن مللقب الـ س عؾك عث إلك سعك الذي

ـــ الؼصــص  ــهلل   ــقل معضــهلله العهللب ــف ق ـــ القج هــة  ؿؽــ ن: ٕك ــقل   وهــذا الؼ

هلل و ـ هذه الؼصص    هق  ذكقر    ـدح ڤالؿذكقرة عـ غؾق ا ـ سبل   عؾل 

هلل وادعـك فقـف الد ق قـة: فؿـ  كـ ن  ــ ڤهنج الب غةهلل  ـ أن ا ـ سبل غـ    عؾـل 

أ فـد  ؼ لوـفهلل  ڠيـهلل فؾؿـ  قوـؾ أ قـد الؿـم ـقـ إلك الؿهللا»إٓ أن كػ ه  ڤعؾك 

و ــ رت لــف ط يػــة وفدقــة بصــهللققكف وبوبعقكــفهلل وقــ ل لؿــ   ؾغــف قوــؾ عؾــل: وان لــق 

جئوؿقك   هلل  غف   سبعقـ  دةهلل لعؾؿـ  أكف لؿ بؿتهلل وٓ بؿقت حوك بنـقق العـدب 

« عص ه
(8)

. 

 افؼول افرابع: أن افتشقع طفر بعد مؼتل ظهامن:

إلـك أن  "الػصـؾ   الؿؾـؾ وإهـقاء والـحـؾ  "و  ف الشـفقد ذهب ا ـ حزم   ك

 هللابة أ د الوشقع ك ن  نبب الػوـة الول أعؼبت وف ة أ قـد الؿـم ـقـ عثؿـ ن  ــ عػـ ن 

 .(4)ڤ

و   حؽ ه ا ـ حزم لقف أ دًا مػـدد  ـفهلل  ـؾ وجـهلل  ــ ذهـب إلـك هـذا الؿـذهبهلل 

 ـــ بــدى أن خــ ف  ــقـ الؿنــؾؿقـهلل فؿـــفؿ  ڤذاكــدًا أكــف حصــؾ  نــبب  ؼوؾــف 

اإل   ـةهلل  أن القاجـب هـق إق  ـة أ ـد ڤ الؿوعقـ أن بؼوص  ـ الؼوؾةهلل  قـؿ  رأى عؾل

                                 

. مـللقػ: الؿحؼـؼ البحـدا,هلل محؼقـؼ ومعؾقـؼ وإ ـداف:  حؿـهلل 599ص8الحهللايؼ الـ ضدة ج =

جؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ. إلك غقـد هـذا  ــ العهللبـهلل اإلبدوا,هلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة ل

والعهللبهلل  ـ أققال عؾؿ ء الشقعة   ارب ت وجقده. ل ط ع عؾك هـذه إقـقال اكظـد: الوشـقع 

 .69ص – 55العد ل والوشقع الػ رسل لـبقؾ الحقهللري ص

. مــللقػ:  حؿــهلل أ ــق زهــدةهلل دار الػؽــد العد ــلهلل 45ص-49مــ ربا الؿــذاهب اإلســ  قة ص (9)

  هللون.

. مــللقػ: ا ـــ أ ــل الحهللبــهللهلل الـ  ــد : دار إحقــ ء الؽوــب 7ص -6ص5 ــدح هنــج الب غــة ج (8)

 م. 9959 - 9478العد قةهلل محؼقؼ :  حؿهلل أ ق الػضؾ إ داهقؿهلل الطبعة إولك: سـة الطبع : 

 .81ص8الػصؾ   الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ ٓ ـ حزم ج (4)
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ــ ن  ــؾ عثؿ ــؿ الؼصــ ص  ؿـــ قو ــ  ڤر ـــ هـ ــؽ »: و  ــك ذل ــف عؾ ـــ امبع منــؿك  

«الشقعة
(9)

. 

 دفـع الـذي النـبب ٕن  ـحقح : لـقف - الب حث كظد وجفة  ـ –وهذا الؼقل 

ض سق سـ مف اإلداربـة. رـؿ إن اكؼنـ م هـق اكؽـ رهؿ لـبع ڤ عثؿـ ن قوـؾ إلك الثقار

الـ س إلك فدبؼقـ لؿ بؼؿ عؾك أس س أحؼقة أهؾ البقـت   إل   ـة  ــ عـهلل ف هلل وإكؿـ  

ــة  ــة الخؾقػ ــك:  ب بع ــك الخــ ف   أبفؿــ  إول ــ م عؾ ــك –ق ــ  عؾ ــدى   ــل ب  أم – عؾ

 .الجؿقع عـ ان رضل –  ع وبة بدى كؿ  – عثؿ ن قوؾة  ـ الؼص ص

 شقع طفر بؿؼتل احلسغ:افؼول اخلامس: أن افت

هـ ك ققل خ  فهلل ٓ بؼؾ أهؿقة عـ إققال الن  ؼةهلل وهق ققل  ـ ُبدجع  فقر 

هلل وبعؾـؾ هـذا  ـلن أهـؾ ڤالوشقع إلك الػ جعة الول أ   ت إ ة  ؿؼوؾ الحنـقـ 

هلل  عهلل أن ك كقا هؿ    منبب   ڤالعداق كهلل قا عؾك    فعؾقه  ـ خذٓن الحنقـ 

ء: فوقا ـقا فقؿـ   قــفؿ عؾـك وجـقب الثـلر  ؿــ قوؾـف: خدوجف  ـ  ؽـة إلـك كـد  

فؽ كت هذه هل الشدارة إولك الول اكطؾؼ  ـف  الوشقع
(8)

. 

هذه هل أ فد إققال   محهللبهلل م ربا كشلة الوشقع. والـذي بظفـد لـل أن كؼطـة 

 عثؿـ ن عفـهلل   –البهللابة   كشلة الوشقع عؿق  هلل هق ا ـ سـبل القفـقديهلل الـذي وضـع 

 إولك لفذا الؽق نهلل رؿ أخذ الوشقع بوطقر وبـؿق  قئو فشقئ . البذرة - ڤ

                                 
محؼقـؼ ومعؾقـؼ : النـقهلل  حؿـهلل عؾـل  . مـللقػ:  حؿـهلل  ــ إسـح ق الــهللبؿهلل884ففدست ص (9)

قـؿ الؿؼهللسـة الطبعـة: الؿـؼحـة  -الؿق ,هلل  داجعة وإ داف: النقهلل عؾل الحنـقـك الؿـق , 

 .9386إولكهلل سـة الطبع : 

. مللقػ: الؿدعشلهلل معؾقؼ : النقهلل  ـف ب الـهللبـ الؿدعشـل 659ص44 دح إحؼ ق الحؼ ج (8)

 ـة الطبع:  هللون.الـجػلهلل مصحقح : النقهلل إ داهقؿ الؿق كجلهلل س
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 مذٌة انشٍعً:ـأطُار ان
إذا    أردك  البحث   هذا الوطقرهلل  ع الككقز عؾك مطقر  ـذهب الشـقعة آرــل 

عشدي: فنـجهلل أن هذا الؿذهب كوـ ج فؽـد  شـدي  ـكاكؿهلل  ـد إلـك أن اسـوؼد عؾـك 

  قرمف الؿش ههللة  لطقارهلل هل:

 األول: افتؿحور حول األئؿة:افطور 

ك ن الوشقع    هللاب مف عب رة عـ   ذهب فضػ ض    أ قل بؼقم عؾقفـ هلل بحـقم 

   اسوهللٓل عؼؾل عؾـك إ   ـة اإل ـ مهلل خ لًقـ   حقل إيؿةهلل  وـؼً   ـ إ  م إلك إ  مهلل

 ـ إدلة الـؼؾقة الول ُمؿحص وُمهللرس. و ـ خـ ل الووبـع لفـذا الطـقر: وجـهللك  أكـف 

 إلك عهللة  داحؾ هل: بـؼنؿ

 ادرحؾة األوػ: تػضقل ظع ظذ افشقخغ:

 د  عـ  أن الشدارة إولك لـشلة الوشقع ك كت عؾك بهلل ا ـ سـبل. وهـق فقؿـ  كؼـؾ 

عـف لؿ بؼؾ أن اإل   ة  حصقرة  لهؾ البقـتهلل  ـؾ ك كـت آراؤه مـهللور حـقل الغؾـق   

عؿــد وعثؿــ ن أ فــد الطعـــ عؾــك أ ــل  ؽــد و»هلل وكــ ن  ؿــ  أمــك  ــف أكــف ڤعؾــل 

«أ ده اذا ڠوالصح  ة ومربأ  ـفؿهلل وق ل: إن عؾًق  
(9)

. 

ـــؾ مجـــ وزه إلـــك  ـــهلل هـــذاهلل   ــــ ســـبل عـ الؼـــقل  ػـــدض إ   ـــة »ولـــؿ بؼـــػ ا 

 .(8)«ڠ عؾل

و   ذكده ا ـ سبل  ـ أن عؾًق  هق أ د لف   لطعـ فقؿـ سبؼف  ـ الخؾػـ ء افـكاء 

عؾـك أ ـل  ؽـد وعؿـد إٓ  أكف ق ل: ٓ أومـك  دجـؾ بػضـؾـل ڤ ـف: ٕكف ربت عـف 

جؾهللمف حهلل الؿػكي رؿ كقـ جؾهللة
(4)

. 

                                 
. مللقػ: الحنـ  ـ  قسـك الــق خولهلل محؼقـؼ: عبـهللالؿـعؿ الحػــلهلل دار 48فدق الشقعة ص  (9)

 الد  دهلل عهللد الطبعة:  هللونهلل م ربا الطبعهلل  هللون.

 .48الؿدجع الن  ؼ ص  (8)

مللقػ: ا ـ حزمهلل دار الػؽدهلل م ربا الطبع:  هللونهلل عهللد  886ص99اكظد: الؿحؾك ٓ ـ حزم ج (4)

 :  هللون.الطبعة
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  إل   ـةهلل ففـق  ـددود  ؼقلـف لؿـ  ُأربـهلل  ڤوأ   دعقى وجقد كص عؾك  عؾل 

دعـق, والوؿنـقا غقـدي: فنكـ   نـوؼبؾقن أ ـدا لـف »: ڤعؾك اإل   ـة  عـهلل عثؿـ ن 

«وجقه وألقان. ٓ مؼقم لف الؼؾقبهلل وٓ مثبت عؾقف العؼقل
(9)

. 

 فهاكقة: حرص اإلمامة يف أال افبقت:ادرحؾة ا

هلل قـدروا ڤهـق عؾـل  ملسو هيلع هللا ىلص عهلل أن ذهب الشقعة إلك أن اإل  م الحؼ  عهلل الـبـل 

أن اإل   ة حؼ أ قؾ  ـ حؼقق أهؾ البقـت: وعؾـك هـذا فـنن اإل ـ م الؿػـكض هـق 

 .(8)ڤالحنـ  ـ عؾلهلل رؿ الحنقـ  ـ عؾل 

 ادرحؾة افهافهة: االكتؼال افعؿوإي فإلمامة: 

د الحـ ل عؾـك  ـ  سـبؼ طـقب هلل  ـؾ أخـذ الوشـقع   الوطـقر: فُحصـدت لؿ بنـوؿ

هلل وقهلل  در عؾؿ ء الشقعة هـذا ڤاإل   ة   أ ـ ء الحنقـ دون أ ـ ء الحنـ  ـ عؾل 

عـ أ ل عبهلل ان »أو أحهلل  ؿـ سبؼفهلل  ؾ  ؿ  رووه  ڤ ـص لؿ بدووه عـ الحنقـ 

قـهلل إكؿــ  هــل   أكــف قــ ل: ٓ مجوؿــع اإل   ــة   أخــقبـ  عــهلل الحنـــ والحنــ ڠ

«إعؼ ب وأعؼ ب إعؼ ب
(4)

. 

 ادرحؾة افرابعة: حرص اإلمامة يف االبن األـز:

هلل ا طهللم الشـقعة  هللاهقـة دهقـ ءهلل ڤ عهلل أن مؿ حصد اإل   ة   كنؾ الحنقـ 

خ  وف : أن عؾًق   ـ الحنقـ مق هلل فخدج ا ـف زبهلل  ـ عؾل عؾك  ـل أ قةهلل وهق  ـع 

وجؿع لجؿقـع الشـدوط الؿشـكطة   اإل ـ مهلل  ــ ك حقـة قق  ف   وجف  ـل أ قـةهلل  نـ

 كقكف  ـ أهؾ البقتهلل و ـ ذربة الحنقـ.

                                 
. الشدبػ الدضلهلل ضبط كصف وا وؽد فف رسـف العؾؿقـة: الـهللكوقر  ـبحل 946هنج الب غة ص (9)

 م. 9967 - 9487  لحهلل الطبعة إولك: 

 .41اكظد: الفهللابة لؾصهللوق ص  (8)

. مللقػ: الؽؾقـلهلل مصحقح ومعؾقـؼ : عؾـل أكـرب الغػـ ريهلل الطبعـة الث لثـةهلل 886ص9الؽ   ج (4)

 اإلس  قةهلل طفدان.شهلل دار الؽوب 9467
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ولؽـ الشقعة لؿ بدضقا عـف: ٕكف لؿ بشوؿ الشـقخقـ رضـل ان عـفؿـ : وٕجـؾ 

لإل  م ع  ـ تهلل  ـفـ : أن بؽـقن »هذا لؿ بؼد جؿفقر الشقعة  ن   وفهلل ذاهبقـ إلك أن 

«أكرب ولهلل أ قف
(9)

. 

 اخلامسة: حرص اإلمامة باثـي ظؼ إماما:ادرحؾة 

بعورب  قت الحنــ العنـؽدي  ـ  ولـهلل: أكـرب هـزة معـدض لفـ  الؽقـ ن الشـقعل 

آرـل عشدي: ولفذا امجف عؾؿ ء الشقعة آرـل عشدبة إلك حصد اإل   ة   رـل عشد 

عؾك إ   ة ارـل عشد إ      ـ »إ    هلل زاعؿقـ أن كصقص القحل لؿ ملت إٓ   لـص 

«صلى اهلل عليه وآلهة  حؿهلل ذرب
(8)

. 

و   ذهب إلقف الشقعة   هذه الؿدحؾةهلل  ـ حصد لإل   ة   رـل عشـد إ   ـ هلل هـق 

 ـّد   أوايـؾ »ققل لؿ بؽـ لفؿ  ـف  هلل: ٕكف وكؿ  أ  ر جعػـد النـبح , فـنن الوشـقع 

«عصد الغقبة  ؿـعطػ ت حدجة ك دت مؼّقض كق كفهلل ومؿحق هقبوف
(4)

. فؿ  كـ ن  ــ 

 إٓ أن اخوؾؼقا هذ الـص. الشقعة

و   سبؼ ذكده إكؿ  هق إضـ ءة بنـقدة عؾـك مـ ربا الصـداع الشـقعل حـقل معقـقـ 

اإل  مهلل وأ    ـ حقث الوػصقؾ فـنن الخ فـ ت ك كـت موػجـد   الصـػقف الشـقعقة: 

كؾؿ  حصؾ اكوؼ ل  ـ إ  م إلك إ  م
(3)

. 

                                 
 .883ص9الؽ   لؾؽؾقـل ج (9)

. مللقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل محؼقؼ : مؼهللبؿ : النقهلل رضـ  849هنج الحؼ وكشػ الصهللق ص (8)

 هـ.9389الصهللرهلل معؾقؼ : الشقا عقـ ان الحنـل إر قيهلل الطبعة:  هللونهلل 

ػ الؾجــة العؾؿقـة . مـللق886ص 8 ؼهلل ة جعػد النـبح , عؾـك  قسـقعة طبؼـ ت الػؼفـ ء ج (4)

 .9398 ؿمسنة اإل  م الص دق الطبعة إولك: 

 اكظد مػ  قؾ هذا   الؿبحث الو لل. (3)
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وأبـرز مـا طفـر هللبـةهلل و ؿ  مؿقز  ف هذا الطقر أكف لؿ بؽـ لف عـ بـة   لـ حقـة العؼ

 من ظؼائد صقعقة يف اذه ادرحؾة:

 وصف اهلل تعالى بصػات خؾؼه: (8

«ك ن الوشبقف   ٕ ؾ والقضع   الشقعة»بذكد الشفدسو , أكف 
(9)

. وكـ ن الـذي 

مقلك كرب هذا هق هش م  ـ الحؽؿهلل الذي  بف  عبقده   إلكنـ ن: وٕجـؾ ذلـؽ زعـؿ 

حهلل وهن بةهلل وأكف طقبؾ عـدبض عؿقـؼ وذو  أكف سبعة أ ب ر  شرب كػنفهلل وأكف جنؿ ذو

لقن وطعؿ ورايحة
(8)

. 

و   ذكده عؾؿ ء النـة لؿ بؽـ  ـ   ب الوح  ؾ أو الوجـل عؾك الشـقعةهلل  ـؾ هـق 

ققل  ذكقر   كوب الشقعة آرـل عشدبة
(4)

. 

 وصف األئؿة بصػات اهلل تعالى: (5

  أمك  ف لـؿ هلل و ع هذا فنن  بعورب ا ـ سبل أول  ـ و ػ إيؿة  صػ ت ان 

بؽـ عؾقف آعوؿ د   القسط الشقعلهلل  ؾ ك كت العؼقـهللة الغ لبـة حوـك أواخـد الؼـدن 

الـظدة البشدبة الع دبة إلك  ـصب اإل   ةهلل رؿ   الؼدن الخ  ف  ـ رت »الدا ع هل 

«هذه الـظدة كظدة  طدوحة فؼط   الن حة ولقنت الغ لبة
(3)

. 

بوبـقن و ػ إيؿة   لصػ ت البشدبةهلل وك ن الشقعة آرـل عشدبة    هللبـة قؿ 

رافضــقـ لق ــػفؿ  ــلي  ــػة مقجــب الغؾــق فــقفؿهلل وأ ــ   ــقعة  غــهللاد فؽــ كقا عؾــك 

الـؼــقض  ـــ هــذاهلل إذ كــ كقا بمكــهللون عؾــك أن الؿعوؼــهلل الصــحقح لــقف إٓ الغؾــق   

 .بهللن اذا ففق  ؼصد   حؼ إيؿة إيؿة: و ـ لؿ

                                 
 .974ص 9الؿؾؾ والـحؾ لؾشفدسو , ج (9)

مـللقػ: عبـهلل الؼـ هد البغـهللاديهلل اعوــك اـ   818الػدق  ـقـ الػـدق لعبـهلل الؼـ هد البغـهللادي ص  (8)

 .م 9993 - 9395: إولك الطبعةهلل  قدوت –الػوقى وعؾؼ عؾقف : الشقا إ داهقؿ ر ض نهلل دار 

. مللقػ: الصهللوقهلل مصحقح ومعؾقؼ: النقهلل ه  ؿ الحنـقـل 993ص -994اكظد: الوقحقهلل ص (4)

 الطفدا,هلل  ـشقرات جؿ عة الؿهللرسقـ   الحقزة العؾؿقة   قؿ.

 .78الؼداءة الؿـنقة لؿحنـ كهللبقر ص (3)
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 ـــ قــؿ بؼصــدون مؼصــقدا  ــ هدا   وجــهللك  جؿ عــة وردوا إلقـــ  » يؼوول الؿػقوود:

عـ  دامبفؿهلل وبزعؿقن أهنؿ ك كقا ٓ بعدفقن كثقـدا  ــ  ۏالهللبـهلل وبـزلقن إيؿة 

إحؽ م الهللبـقة حوك بـؽت   قؾقاؿهلل ورأبـ   ـ بؼقل إهنؿ ك كقا بؾوجئـقن   حؽـؿ 

الشدبعة إلك الدأي والظـقنهلل وبهللعقن  ع ذلؽ أهنؿ  ـ العؾؿ ء. وهـذا هـق الوؼصـقد 

«ذي ٓ  بفة فقفال
(9)

. 

و ؿدور الز ـ أخذ الغؾـق والوطـدف بػشـقا    ـػقف الشـقعة آرــل عشـدبةهلل 

 و ـهلل مو  ك –لأليؿة البشدبة الصػ ت عؾك الؿمكهللة–وأخذت  عوؼهللات  قعة قؿ 

  شـ با" اهتؿفـؿ الذبـ الدواة واسوخداج» الؼهللبؿة الدج لقة لؾؽوب  داجعة  لي ق م

ــؿ ــقن" أو "ق ــ لغؾق "الؼؿق ــةهلل عــهللمو   ــقـ الثؼ ــقـ الجــذري آخــو ف مب ف إســ  

ــة  ــة والؽ  ق ــقـ إســف العؼ يهللب ــقـ و  ــؿ أو الؼؿق ــة لؿشــ با ق ــة والعؼ يهللب الؽ  ق

«الدسؿقة لؾوشقع الول اسوؼدت  عهلل الؼدن الفجدي الخ  ف
(8)

. 

وهذا    دفع   لؿجؾنل إلك الوصدبح   لحقدة الول بعـقش فقفـ هلل فؿــ جفـة  ـقـ 

«صلى اهلل عليه وآلهأول درجة   الغؾق كػل النفق عـ الـبل »بهللبف    بػقهلل أن 
(4)

. 

و ـ جفة ر كقة أ   ف مصـدبح عؾؿـ ء الشـقعة  ـلن  ـػ ت إيؿـة فـقق الصـػ ت 

البشدبة: وعؾك هذا ف إل  م  عصقم   كؾ  ـ  بؼـقل وبػعـؾهلل وٓ بوصـقر فقـف النـفق 

قد  ـ إخبـ ر وأبـ ت الؿنللة   غ بة آ ؽ ل: لهللٓلة كث»والغؾطهلل بؼقل   هذا: 

هلل وإطبـ ق إ ـح ب إٓ  ــ  ـذ  ــفؿ عؾـك عـهللم ۏعؾك  ـهللور النـفق عــفؿ 

«الجقاز
(3)

. 

                                 
. مــللقػ: الؿػقــهللهلل محؼقــؼ: حنــقـ در ــ هلهلل 946ص -945مصـحقح اعوؼــ دات آ   قــة ص (9)

 م. 9994 - 9393 قدوتهلل الطبعة الث كقة:  -الـ  د: دار الؿػقهلل لؾطب عة والـشد والوقزبع 

 .79الؼداءة الؿـنقة لؿحنـ كهللبقر ص (8)

. مللقػ: الصهللوقهلل مصـحقح ومعؾقـؼ : عؾـل أكـرب الغػـ ريهلل 469ص9 ـ ٓ بحضده الػؼقف ج (4)

 ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ هلل الطبعة الث كقة. مسنة الـشد اإلس  

.  مـللقػ: الؿجؾنـلهلل  مسنـة القفـ ءهلل  قـدوتهلل لبــ نهلل دار إحقـ ء 459ص 85 ح ر إكـقار ج (3)

 م.9984 -هـ 9314الكاث العد لهلل الطبعة الث كقة: 



 52 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

 افطور افهاين: افسعي يف بـاء ادذاب:

 عهلل أن أ ضك الشقعة آرـل عشدبة ز ـو طقب هلل ٓ بفؿفـؿ  ـلء سـقى الوشـقع 

لهلل وبػوـل الؿنـوػولهلل ٔل البقتهلل ومحهللبهلل اإل  مهلل أ نقا    إ  م   هدهلل بد ـهلل الضـ 

 هـذه و نـبب مـوفـل:  وـك بـهللرى ٓ غقبة   دخؾ قهلل اإل  م أن – سبؼ كؿ  –فؼدروا 

 أسفؿ    وهذا اإل  م: عقـ محهللبهلل   والخ ف الصداع  ـ الشقعل الجق خ  الغقبة

 خــ ل  ـــ الؿــذهب أ ــقل لبـــ ء عشــدي آرـــل الشــقعل الؿــذهب عؾؿــ ء مػــدغ  

 هلل وأهؿف  أر عة:الؽوب  ـ العهللبهلل لؿدحؾةا هذه   فللػت الوللقػ:

 افؽتاا األول: افؽايف:

بعورب كو ب الؽ   لؾؽؾقــل أهـؿ الؽوـب الشـقعقة عؾـك آطـ قهلل  ـؾ إن عؾؿـ ء 

أّكف لـؿ بصــّػ   اإلسـ م »الشقعة آرـل عشدبة بذهبقن إلك أ عهلل  ـ هذاهلل زاعؿقـ 

«كو ب بقازبف أو بهللاكقف
(9)

. 

إللفـ م عؾؿـ ء الشـقعة لؼـدون طقبؾـة. ولؽــ  ـع  وقهلل  ؾ هـذا الؽوـ ب  صـهللراً 

مؼ دم الز ـهلل وسفقلة آط ع عؾك هذا الؽوـ بهلل معـدض لنؾنـؾة  ــ آكوؼـ داتهلل 

الؿشؽؽة    ضؿقكفهلل وهل فقؿ  طدحوف معوؿـهلل عؾـك  ــفج عؾؿـل: وهـذا  ـ  أوقـع 

عؾؿ ء الشقعة    لزقهلل فؿـ ك حقـة: لؾؽوـ ب  ؽ كـة ع لقـة   الـكاث الشـقعل. و ــ 

ك حقة أخدى: أ  ن البحث العؾؿل هش  ة أرك ن هذا الؽو ب. وهـ  لجل  عض عؾؿ ء 

لـقف »الؿذهب إلك  ح ولة الوقفقؼ  قـ الؿقروث والقاقعهلل بؼقل جعػـد النـبح ,: 

 عـك اعوب ر الؽوـ ب  ـحة كـؾ واحـهلل  ــ أح دبثـفهلل  حقـث بغــل الب حـث عــ أبـة 

« داجعة
(8)

. 

                                 
و  عـة . مللقػ:  حؿهلل أ ـقـ اإلسـكآ  ديهلل  مسنـة الـشـد اإلسـ  ل ال581الػقايهلل الؿهللكقة ص (9)

 .  9383لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة إولك: 

. مللقػ: جعػـد النـبح ,هلل الطبعـة الث لثـةهلل  مسنـة 469ص -461كؾق ت   عؾؿ الدج ل ص (8)

 الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفة.
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لؿشـؽؾة عؿقؼـةهلل ٓ بؿؽــ أن معـ لج  ؿثـؾ و   ذكده النـبح , إكؿـ  هـق مبنـقط 

هذا: ٕن    ق لـف ٓ بؿؽــ أن بؼـ ل إٓ   كوـ ب أغؾـب  ـ  فقـف  ـحقحهلل وهـذا  ـ  ٓ 

بؿؽـ أن بق ػ  ف الؽ  هلل وخصق   إذا    اطؾعـ  عؾـك قـقل  دمضـك العنـؽدي: 

أقهللم الؽوـب إر عـة ز  كـ  وأكبففـ  ذكـدا وأكثدهـ   ـفدة هـق كوـ ب الؽـ   لؾشـقا »

ـلهلل وقهلل ذكد الؿحهللرقن  ؿهللرسة أهؾ البقت أن فقف  خؿنة ورؿـ كقـ وأر عؿ يـة الؽؾق

«96989ومنعة آٓف حهللبث ضعقػ  ـ  جؿقع 
(9)

. 

و ؿ  بزبهلل إ د وضقح : مضعقػ  عض الب حثقـ الشقعة آرــل عشـدبة لشـطد 

كبقد  ـ الؽ  
(8)

هنـج ». وإن ك ن لفذا العؿؾ  ـ بع رضف  ــ الشـقعة: ٕن الب حـث 

«طدبؼ  غقد  دضلهلل أسؼط    بؼ رب كصػ أح دبث الؽو بفقف 
(4)

. 

رؿ وجهلل  ـ الب حثقـ الشقعة الؿع  دبـ  ـ أ عـ   الوؼؾقؾ  ـ  ؽ كـة الؽـ  هلل 

أكثـد  ــ رؾثـل روابـ ت كوـ ب أ ـقل الؽـ   روابـ ت ضـعقػة وغقـد »ذاهبو إلـك أن 

« قرققة وٓ بعقل عؾقف 
(3)

. 

 افؽتاا افهاين: من ال حيرضه افػؼقه:

هذا الؽو ب هق الؽو ب الث , م ربخق   ـ  قـ الؽوب إر عةهلل وهـق  ــ مـللقػ: 

  حؿهلل  ـ عؾل  ـ الحنقـ  ـ    قبف الؼؿل.

وهذا الؽو ب بخوؾػ عؿ  سبؼفهلل ٓ  ـ ك حقة الؿضؿقن وحنبهلل  ؾ  ـ ك حقـة 

الؿملػ أبض هلل إذ الصـهللوق ٓ بؼـ رن  ــ ك حقـة الؿؽ كـة  ـ لؽؾقـلهلل  ـؾ هـق  ـخص 

 .عة   عهللالوفؽ الشقبشؽ

                                 
ـشـد . مللقػ:  دمضك العنؽديهلل  مسنة الـعؿـ ن لؾطب عـة وال888ص4 ع لؿ الؿهللرسوقـ ج (9)

 م.9991هـ ـ 9391والوقزبعهلل  قدوتهلل لبـ نهلل الطبعة:  هللونهلل 

 هق  حؿهلل   قد البفبقدي   كو  ف الذي أسؿ ء )  حقح الؽ   (. (8)

. مــللقػ: عبــهلل الدســقل الغػــ رهلل  مسنــة الـشــد اإلســ  ل الو  عــة 354الؽؾقـــل والؽــ   ص (4)

 .9396لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفةهلل الطبعة إولك: 

 .961مل  ت    ص در العؼ يهلل الهللبـقة لؿحنـ كهللبقرهلل  طبقع  ع الؼداءة الؿـنقة ص (3)



 88 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

عهللالـة الدجـؾ  ــ »وهذا  ـ  دفـع  ـ لؿـؽدبـ لؾوشـؽقؽ فقـف إلـك الوصـدبح  ـلن 

«ضدورب ت الؿذهب ولؿ بؼهللح   عهللالوف ع دلهلل وإّكؿ  الؽ م   القر قة
(9)

. 

 افؽتاا افهافث: هتذيب األحؽام:

 وهق كو ب فؼفل  ـ مللقػ:  قا الط يػة  حؿهلل  ـ الحنـ الطقسل.

 شتبصار ؾقام اختؾف من األخبار:افؽتاا افرابع: اال

وهق كو ب حهللبثل  ـ مـللقػ:  ـقا الط يػـة أبضـ . وقـهلل ذكـد الطقسـل   آخـد 

كو  ف أكف وضعف   ر رة أجزاءهلل إول والث , فقؿ  بوعؾؼ   لعبـ داتهلل والث لـث بوعؾـؼ 

  لؿع   ت وغقده   ـ أ ـقاب الػؼـفهلل و جؿـقع أ ـقاب الؽوـ ب منـعؿ ية وخؿنـة 

هلل مشوؿؾ عؾك خؿنة آٓف وخؿنؿ ية واحهلل عشد حهللبث وعشدون    و
(8)

 . 

و قطـ الضعػ   الؽو  قـ جؿقع هلل أهنؿ   ـ مـللقػ  ـقا الط يػـة:  حؿـهلل  ــ 

الحنـ الطقسلهلل وهـق  ـخص ضـعقػهلل وقـهلل كـوج عــ ضـعػف الضـعػ    ملػ مـف 

الدوايقة الول كؼؾ فقفـ  آٓف الدوابـ ت عــ أهـؾ البقـتهلل و ؿـ  ببـقـ ضـعػف أكـف كـ ن 

هـذا ضـعقػ: ٕن راوبـف فـ ن ضـعقػهلل رـؿ كـداه بعؿـؾ  دوابـة »ل   حهللبث   : بؼق

ذلؽ الداوي  عقـفهلل  ؾ  دوابة  ـ هـق أضـعػ  ــف    قاضـع ٓ محصـكهلل وكثقـدا  ـ  

بضــعػ الحــهللبث  لكــف  دســؾهلل رــؿ بنــوهللل   لحــهللبث الؿدســؾ هلل  ــؾ كثقــدا  ــ  بعؿــؾ 

«  لؿداسقؾ و دوابة الضعػ ء وبدد الؿنـهلل وروابة الثؼ ت
(4)

. 

                                 
ــ ل   أحــقال الدجــ ل ج (9) ــك الؿؼ ــهللرا,هلل 989ص6 ـوف ـــ إســؿ عقؾ الؿ زك ــهلل   ــللقػ:  حؿ . م

 إول ر قــع: الطبـع ســة: إولـك الطبعـةهلل  قـؿ –محؼقـؼ:  مسنـة آل البقـت إلحقـ ء الّوـداث 

 .هـ9396

 هـ.9491. مصحقح:  حؿهلل أخقكهلليهلل 434ص -438ص3جآسوبص ر  (8)

. مللقػ: الحد الع  ؾلهلل محؼقؼ ومصحقح:  حؿهلل الدازيهلل معؾقؼ: 999ص 81وس يؾ الشقعة ج (4)

 .لبـ ن – قدوت  -أ ق الحنـ الشعدا,هلل دار إحق ء الكاث العد ل 
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وو ػ الطقسل   لضعػ والغػؾة لقف  ـقئ  خ  ـ   عؾـؿ  ــ أعـ م الشـقعةهلل 

كؿ  أكف لقف رأبو لبعض  جوفهللي الؿذهبهلل  ؾ هق ققل  عـدوف ٓ بـؽـدهلل وإن كـ ن 

الشــقا لؽثـدة ا ــوغ لف » ــ  وـلخدي الشــقعة  ــ بحــ ول أن بحؿـؾ ضــعػف عؾـك أن 

  واحـهللا    ـ ب واحـهلل   لوللقػ والوهللربف ك ن بؽثد عؾقف الخطلهلل فؼـهلل بـذكد  خصـ

« دمقـهلل أو بكجؿ  خص  واحهللا   ففدسوف  دمقـ
(9)

. 

هذه هل الؽوب إر عـةهلل الوـل عؾقفـ   ـهللار الؿـذهب الشـقعلهلل وهـل  ــ ك حقـة 

ــة وررــت »الؿـفجقــة الؿوبعــة مـؼنــؿ إلــك قنــؿقـهلل بؼــقل جعػــد النــبح ,:  آ   ق

طا  ؿ رســة خطــقـهلل خــطا  ؿ رســة الحــهللبث ومهللوبـــف وكشــده دون  ـفجقــةهلل وخــ

«آجوف د
(8)

. 

ــقـ آمجــ هقـ  ــة   ــت الع ق ــهلل ك ك ــ ري –وق وإ ــقلل إخب
(4)

   ـوفــك  - 

الولزم: ٕن إخب ربقـ بدون وجقب الدجقع إلك الدواب ت الؿدوبة عـ أهؾ البقتهلل 

أخبـ ر أحـ د » قـؿ  ذهب إ قلققن إلك أن أغؾب هذه الدواب ت أح دبث أح دهلل و

«لشدبعةٓ بعؿؾ عؾقف    ا
(3)

. 

ــة  ــ ت الؿدوب ــ دوا  قضــع  ـــفج لؾحؽــؿ عؾــك هــذه الدواب ــؿ إن إ ــقلققـ ك ر

 .ح دهلل  حقث بوضح  حقحف   ـ سؼقفؿ   ٔ

                                 
: الخ  نـة: . مللقػ: أ ق الؼ سؿ الؿقسقي الخقيلهلل الطبعـة99ص 9 عجؿ رج ل الحهللبث ج (9)

 م. 9998 - 9394

 .886ص 8 ؼهلل ة جعػد النبح , عؾك  قسقعة طبؼ ت الػؼف ء ج (8)

هلل  ـع ملسو هيلع هللا ىلصإخب ربة هؿ  ـ بدى أن الهللبـ إكؿ  بمخذ  ـ كصقص الؽو بهلل و   روي عـ الـبل  (4)

  ـع –الؿدوب ت الؿدوبة عـ أهؾ البقت. وأ   آمج ه إ قلل فقدى أن الهللبـ بنـوهللل عؾقـف 

خبـ ربقـ وإ ـقلققـ إ  ـقـ الصـداع: اكظدهلل هذا مػ  قؾ عؾك ل ط ع.   لؼق س – سبؼ   

 داخؾ الؿذهب الشقعل اإلرـل عشدي لشقخـ  الهللكوقر: أحؿهلل قق ول.

. مــللقػ: الشــدبػ الؿدمضــكهلل  مسنــة الـشــد اإلســ  ل الو  عــة لجؿ عــة 981آكوصــ ر ص  (3)

 هـ.9395الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة:  هللون 
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وهذا الؿــفج الؿؼـكح  ــفج  دفـقض  ــ عؾؿـ ء إخب ربـة: ٕهنـؿ بـدون أكـف 

 ــ  رواه  "بنــوؾزم ضــعػ إح دبــث كؾفــ  عـــهلل الوحؼقــؼ: ٕن الصــحقح عـــهللهؿ: »

. ولـؿ بـصـقا عؾـك عهللالـة أحـهلل  ــ "  لهلل الضـ  طهلل   جؿقـع الطبؼـ تالعهلللهلل اإل ـ

الدواةهلل إٓ ك دا
(9)

هلل وإكؿ  كصقا عؾك الوقرقؼهلل وهق ٓ بنوؾزم العهللالة قطعـ   ـؾ  قـفؿـ  

«عؿقم  ـ وجف
(8)

 . 

 ؾ إن اإلسكآ  دي بب لغ   الدد عؾك إ قلققـهلل  صدحو  ـلن  ـ  قـ  قا  ـف  ــ 

م الػؼفقةهلل و عدفة الصحقح  ـ الؿدوب تهلل هـق  ــفج وضع ققاعهلل ٓسوـب ط إحؽ 

وقـع مخدبــب » ـلخقذ عــ أهــؾ النــةهلل وكوقجوـف إســؼ ط الؿـذهب الشـقعلهلل بؼــقل: 

 
ّ
و ــدة بــقم ُأجدبــت الؼقاعــهلل  صلللى اهلل عليلله وآلللهالــهللبـ  ــّدمقـ  ــّدة بــقم مــقّفل الـبــل

«إُ قلقة وآ ط ح ت اّلول ذكدهت  الع ّ ة   الؽوب إُ قلّقة
(4)

. 

و   ؼ  ؾ هذا الوصؾب إخب ريهلل وجـقد مصـؾب أ ـقللهلل بـدى أن الؿـقروث 

الدوايل لإلخب ربقـهلل مداث  شحقن   ٕغ ط وإخط ءهلل الول مشوت ذهــ الؼـ رئهلل 

الؽوـب إر عـة عــهللك  »ومؿـعف  ـ الق قل إلك الؿـداد  ــ الدوابـةهلل بؼـقل   هـذا: 

  و  حظوفـ هلل و ؾغـت الؽثـدة  شوفدة ا وف ر الشؿفهلل وقهلل كثدت قداءهت  و ـذاكدهت

غ بوف هلل  ؾ وأكثد الـنا قـهلل كثـدت الؼـداءة فقفـ  و ـححف  الؿشـ باهلل و ـع ذلـؽ ٓ 

«مؽ د مقجهلل كنخة لقنت فقف  أغ ط  ضدةهلل وا وب ه ت  ػنهللة
(3)

. 

                                 
 ."ك درا  " إ ؾهلل ولعؾ الصقاب هؽذا   (9)

 .861ص-859ص 41وس يؾ الشقعة لؾحد الع  ؾل ج (8)

 .468الػقايهلل الؿهللكقة والشقاههلل الؿؽقة لإلسكآ  دي ص  (4)

. مـللقػ:  حؿـهلل  ـ قد القحقـهلل البفبفـ ,هلل محؼقـؼ وكشـد:  مسنـة 994الدس يؾ إ قلقة ص (3)

 .9396لك: الع  ة الؿجهللد القحقهلل البفبف ,هلل الطبعة إو
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وقهلل اسوؿد الوــ زع والوصـ رع  ـقـ الطـ يػوقـ لؼـدون طقبؾـةهلل وك كـت الحـدوب 

بهللال عؾقفهلل ولؿ بـزل إ ـد عؾـك هـذه الحـ لهلل   قـفؿ  سج لهلل فؿدة بـوصد هذاهلل و دة

إَ د لأُل ـقلّققـهلل ولـؿ ببـؼ  ــ أمبـ ع الؿـذهب الؿبوـهللع إٓ  ـب  ة »إلك أن اسووب 

«كصب  ة اإِلك ءهلل مظفد  قـ آوكٍة وُأخدى
(9)

. 

وعؾك كؾ ح لهلل فؿ  سبؼ إكؿ  هق إ  رة  نقطةهلل ٕهؿ الؽوب الشقعقة الؿعوؿهللةهلل 

الؿوبع  ـ إخب ربقـ وإ ـقلققـهلل وعـدض  خوصـد   ع اض ءة بنقدة عؾك الؿـفج

لؾع قــة  ــقـ عؾؿــ ء آمجــ هقـ: ٕن الــهللارس لؾؿــذهب آرـــل عشــدي لـــ بؽــقن 

 قسعف أن بػفؿ أ ـقل الؿـذهب و عوؼهللامـف وآرايـف عؾـك القجـف إكؿـؾ إٓ إذا ألـؿ 

دز  آراء الؿهللرسوقـ إ ـقلقة وإخب ربـةهلل وكشـلهتؿ هلل وطبقعـة الصـداع  قـفؿـ هلل وأ ـ

أوجف آخو ف الؿـفجقة  قـ كؾو  الؿهللرسوقـهلل آخـذًا   آعوبـ ر أن الوشـقع آرــل 

عشدي لقف كوؾة  ؿ ء أو كق كـو واحـهللًا ٓ مبـ بـ فقـف وٓ اخـو فهلل  ـؾ هـق  ـذهب 

 قار   لصداع ت واإل ؽ ٓت
(8)

. 

ــهلل  ــ ربقـ   محهللب ــقـ إ ــقلققـ وإخب ــ  الخــ ف الح  ــؾ   ــ  مج وزك وإذا  

لؿوبـع   الوع  ـؾ  ـع الـكاث الشـقعلهلل و ـدعـ    مؼقـقؿ هـذا الـكاثهلل  ــ الؿـفج ا

ك حقة الهللافع إلك مللقػف: فنـجهلل أن فؽدة الوللقػ  ـ حقث أكـف مـللقػ بـداد  ــف  ـث 

العؾؿ وحػظـفهلل مــؼض إ ـؾ الـذي بؼـقم عؾقـف الؿـذهب الشـقعل آرــل عشـديهلل 

مهلل حــ فظ لؾشــدع: بجــب أن ز ــ ن الوؽؾقــػ ٓ بخؾــق  ـــ إ ــ م  عصــق»الؼــ يؿ عؾــك 

«الدجقع إلك ققلف فقف
(4)

 . 

                                 
. مـللقػ: جعػـد النـبح ,هلل  مسنـة آ ـ م الصـ دقهلل مقزبـع:  ؽوبـة 469مذكدة إعق ن ص  (9)

 .9399الوقحقهللهلل الطبعة إولك: 

. 99الصـداع  ـقـ إخبـ ربقـ وإ ـقلققـ داخـؾ الؿـذهب الشـقعل اإلرــل عشـدي ص اكظر: (8)

هــ 9346هلل الطبعة الث كقة: مللقػ  قخـ  الهللكوقر: أحؿهلل قق ولهلل مؽقبـ لؾهللراس ت وإ ح ث

 م.8195 -

. مللقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل إعهللاد:  حؿهلل حنقـ الدضقيهلل  طبعـة 986 ع رج إ قل ص (4)

 .9314:إولك الطبعةهلل إبدان –قؿ  -سقهلل الشفهللاء 
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إذا ك ن ٓ  هلل  ـ إ  م  عصقم بحػـظ الـهللبـ وبـشـده: فؾؿـ ذا  إذ لسائل أن يسلل:

بملــػ الشــقعة الؿملػــ ت الؿوعــهللدةهلل وبعدضــقا عـــ الدجــقع إلــك اإل ــ م  ب  ــدة. 

الجــقاب: أن الشــقعة بــذهبقن إلــك أكــف لؿــ  اســوح ل إرجــ ع الؿؽؾػــقـ إلــك اإل ــ م 

لؿعصقم:  ع الؼقل  غقبوف: ك ن ٓ  هلل  ـ اسوحهللاث  ـفج جهللبـهللهلل بحػـظ الؿـذهب ا

الشقعل آرـل عشدي  ـ آكحـ ل: فظفـد الوـللقػهلل  ـع كنـبة هـذه الدوابـ ت إلـك 

: احوػظــقا  ؽوــبؽؿ فــنكؽؿ ســقف ڠقــ ل أ ــق عبــهلل ان »إيؿــةهلل بؼــقل الؽؾقـــل: 

«محو جقن إلقف 
(9)

. 

ةهلل والؿـنق ة إلك أيؿـة أهـؾ البقـتهلل خصق ـو وهذه الدواب ت الشقعقة الؿخوؾػ

جعػد الصـ دقهلل روابـ ت  وـ قضـةهلل ببطـؾ  عضـف   عضـ هلل وهـذا  ـ  اعـكف  ـف  ـقا 

ذاكد,  عض إ هللق ء أبهلله ان  ؿــ أوجـب حؼـف عؾقــ   لح دبـث »الط يػة الؼ يؾ: 

أ ــح  ـ  أبــهللهؿ ان ورحــؿ النــؾػ  ـــفؿهلل و ــ  وقــع فقفــ   ـــ آخــو ف والوبــ بـ 

 ف ة والوض دهلل حوك ٓ بؽ د بوػؼ خرب إٓ و نزايف    بض ده وٓ بنؾؿ حـهللبث إٓ والؿـ

و   ؼ  ؾوف    بـ فقـفهلل حوـك جعـؾ  خ لػقكـ  ذلـؽ  ــ أعظـؿ الطعـقن عؾـك  ـذهبـ هلل 

«ومطدققا  ذلؽ إلك إ ط ل  عوؼهللك 
(8)

. 

ولقف هذا   لؿلخذ إخقد عؾك    وجهلل   هذه الؿدحؾة  ـ  ملػ تهلل  ؾ هــ ك 

 كظـداً  –بؼؾ أهؿقة عؿ  سبؼهلل وذلؽ أن عؾؿ ء الشقعة آرـل عشدبة  ـدحقا  خؾؾ ٓ

 الشـقعل بلخذ أن بجقز ٓ  لكف – الؿنؾؿقـ جؿفقر عـ الشقعة فصؾ عؾك لحد فؿ

 فػقــف الع  ــة خــ لػ  ــ »: بــدوي الؽؾقـــل ففــذاهلل العؾــؿ  ـــ  ــقئو النـــة عؾؿــ ء عـــ

«الد  د
(4)

. 

                                 
 .58ص 9الؽ   لؾؽؾقـل ج (9)

 . مــللقػ: الطقســلهلل محؼقــؼ ومعؾقــؼ: النــقهلل حنـــ الؿقســقي8ص9هتــذبب إحؽــ م ج (8)

 ش. 9463: الث لثة الطبعةهلل طفدان –الخدس نهلل دار الؽوب اإلس  قة 

 .68ص9الؽ   لؾؽؾقـل ج (4)



 80 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

: بحـهللث ڠقـ ل: قؾـت لؾدضـ   عـ عؾـل  ــ أسـب ط»وأ   الصهللوق فقؼقل: 

إ د ٓ أجهلل  هللا  ـ  عدفوفهلل ولقف   البؾهلل الذي أك  فقـف أحـهلل اسـوػوقف  ــ  قالقـؽهلل 

ق ل: فؼ ل: ابت فؼقـف البؾـهلل ف سـوػوف   أ ـدكهلل فـنذا أفوـ ك  شـلء فخـذ  خ فـفهلل فـنن 

«الحؼ فقف
(9)

. 

ذلـؽ وك ن عؾؿ ء الشقعة آرـل عشدبة أول  ـ خ لػ هذا الوحذبد الؿخوؾؼ: و

أهنؿ لؿ بؽقكقا أهؾ مصـقػ قبـؾ ز ــ الغقبـة: فؾـؿ بؽــ لفـؿ  ـهلل  ــ آطـ ع عؾـك 

 ـفج عؾؿ ء النـة   الوللقػ: فلقبؾقا عؾك الؿملػ ت النـقة بح كقهن : و نـبب هـذا 

وجهلل  ـ عؾؿ ء الشقعة الؿولخدبـ  ـ مـؼصفؿ: لصـقعفؿ هذا
(8)

. 

ؽوب الشقعقة الؿملػةهلل وإلك ج كب هذه الؽوب إر عةهلل وجهللت العشدات  ـ ال

وهل    جؿؾف  مهللور عؾك ملجقج الصداع  قـ أمب ع الؿذهب الشقعل آرـل عشدي 

و قـ أهؾ النـة: وقهلل كوج عـ هذه الؿصـػ ت مطبقؼ عؿؾل لؿـ  فقفـ : وذلـؽ عــهلل   

مؽقن لؾشقعة دولةهلل فؼهلل أ د أحهلل أ داء الهللولة البقبفقة أن بؽوـب عؾـك أ ـقاب الـهللور 

ن  ع وبـةهلل لعــ ان  ــ  ؾـؿ ف طؿـةهلل لعــ ان...   غهللاد: لعــ ا
(4)

. وكوقجـة لفـذه 

ــة اســوحهللاث قــرب لإل ــ م عؾــل  هلل  ــع مشــققهلل قــرب آخــد ڤالهللولــة الشــقعقة البقبفق

 . (3)ڤلؾحنقـ 

                                 
ــ ر الدضــ  لؾصــهللوق ج (9) ــقن أخب ــؼ 839ص9عق ــؼ : مصــحقح ومعؾق ــللقػ: الصــهللوقهلل محؼق . م

 م. 9983 - 9313ومؼهللبؿ : الشقا حنقـ إعؾؿلهلل الطبعة :  هللونهلل 

قػ:  حؿهلل مؼـل الونـكيهلل  مسنـة الـشـد اإلسـ  ل . ملل313ص 98اكظد: ق  قس الدج ل ج (8)

 .9385الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة  إولك:  قال الؿؽدم 

. مــللقػ: اــ ء الــهللبـ  حؿــهلل  ـــ الحنــقـ البفــ يل العــ  ؾلهلل 99اكظــد: مقضــقح الؿؼ  ــهلل ص  (4)

 .هـ9316 حجدبة طبعة قؿ –الـ  د:  ؽوب آبة ان العظؿك الؿدعشل الـجػل 

. مــللقػ: كبقــؾ الحقــهللريهلل دار 995ص -993اكظــد: الوشــقع العد ــل والوشــقع الػ رســل ص (3)

 .م8193 - هـ9345: إولك الطبعةهلل لـهللن –الحؽؿة 
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 افطور افهافث: افتشقع افصػوي:

لعبــت الهللولــة الصــػقبة دورًا  ــ رزًا   مطــقر الؿــذهب الشــقعل آرـــل عشــديهلل 

  ـحققـ  ـ  ـ حل الحق ة:وهذا     دز   

 ادـحى األول: اشتحداث مـصب افـائب ظن اإلمام ادفدي:

ك ن الشقعة   م ربخفؿ بحقطـقن إيؿـة  صـػ ت مـدفعفؿ فـقق  صـ ف البشـدهلل 

ومجعؾ و قل آحـ د الــ س إلـك هـذه الؿدمبـة أ ـدًا  نـوحق هلل و ــ الصـػ ت الوـل 

ممهـؾ اإل ـ م لحػـظ الـهللبـ  اخوص ا  اإل  م عــ غقـده  ــ الخؾـؼ: العصـؿة: الوـل

وكشدههلل إض فة إلك كقكف ق يهللًا سق سق هلل بوقلك قق دة إ ةهلل لؽـ  عـهلل أن وقعـت الغقبـة 

 الؽربى: ك ن  ـ الؿنوحقؾ أن ُمدد إ ة إلك إ  م ٓ عقـ لف وٓ أرد.

وهـ  حؾ   لوشقع والشقعة  شؽؾة حؼقؼقةهلل فنلك  ـ بوجف جؿفقر الشقعةهلل و ؿـ 

ُمهللعك لف العصؿة: وهــ  أخـدج عؾؿـ ء الشـقعة رسـ لة  ــ اإل ـ م  بوحؾؼقنهلل وٓ إ  م

وأ ــ  الحــقادث القاقعــة فــ رجعقا فقفــ  إلــك رواة »الؿفــهللي الؿزعــقمهلل بؼــقل فقفــ : 

«حهللبثـ هلل فنهنؿ حجول عؾقؽؿ وأك  حجة ان
(9)

. 

و ع رجقع الشقعة إلك الػؼف ءهلل فنكف لؿ بؽـ لؾػؼف ء أي دور سق سلهلل  ؾ ك كـت 

ة عؾك  عض إ قرهلل  ثؾ: جؿع الزك ة ومػدبؼفـ     صـ رفف هلل بؼـقل أفع لفؿ  ؼوصد

فنذا غ ب الخؾقػة ك ن الػدض حؿؾف  إلـك  ــ كصـبف  ــ خ  ـوف لشـقعوفهلل »الؿػقهلل: 

فنذا عهللم النـػداء  قــف و ـقـ رعقوـف وجـب حؿؾفـ  إلـك الػؼفـ ء الؿـل قكقـ  ــ أهـؾ 

«وٓبوف
(8)

. 

                                 
. مللقػ: الطقسلهلل  مسنة الؿع رف اإلس  قةهلل قؿ الؿؼهللسةهلل الطبعـة إولـكهلل 899الغقبة ص (9)

 هـ.9399

 هـ.9391سنة الـشد اإلس  لهلل الطبعة الث كقة: . مللقػ: الؿػقهللهلل محؼقؼ :  م858الؿؼـعة ص (8)
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ل ضــعقػهلل بــدى أن  ـــ كؿـ  وجــهلل داخــؾ الؿــذهب الشــقعل آرــل عشــدي قــق

ققـؾ: »  حق ت الػؼقـف إق  ـة الحـهللود   ز ــ الغقبـةهلل بؼـقل ا ــ الؿطفـد الحؾـل: 

بجقز لؾػؼف ء العـ رفقـ إق  ـة الحـهللودهلل   حـ ل غقبـة اإل ـ مهلل كؿـ  لفـؿ الحؽـؿ  ـقـ 

الـ سهلل  ع إ ــ  ــ ضـدر سـؾط ن الققـت. وبجـب عؾـك الــ س  نـ عهللهتؿ عؾـك 

«ذلؽ
(9)

. 

 لقؽقن بنعك  ـ – الؿدحؾة هذه   –شقعة آرـل عشدبة ولؿ بؽـ  ـ عؾؿ ء ال

 ان عبـهلل أ ـل عــ» رووه  ـ   نـبب الؿعصـقم: اإل ـ م  ؼـ م بؼـقمهلل لؾــ س ع    إ    

قــ ل : كــؾ رابــة مدفــع قبــؾ ققــ م الؼــ يؿ فصــ حبف  طــ غقت بعبــهلل  ـــ دون ان  ڠ

»(8). 
ذهب إلك  ـ ولؽـ حصؾ   العصد الصػقي مطقر جذريهلل حقث ذهب الؽدكل

ــ م  ـــ اإل  ــقب ع ــ لؿ الشــقعل أن بـ ـــ  ــ حق ت الع ــو أن   ــفهلل زاعؿ ــؿ بنــبؼ إلق ل

امػـؼ أ ـح  ـ  رضـقان ان عؾـقفؿ عؾـك أن الػؼقـف العـهللل »الؿعصقمهلل بؼقل   هـذا: 

آ   ل الج  ع لشدايط الػوقىهلل الؿعـرب عــف   لؿجوفـهلل   إحؽـ م الشـدعقة ك يـب 

قفؿ   ح ل الغقبة   جؿقع    لؾـق  ة فقـف  ـ قبؾ أيؿة الفهللى  ؾقات ان وس  ف عؾ

« هللخؾ
(4)

. 

و ـ الدواب ت الوـل  فـدت   العصـد الصـػقي مـهللعقؿو لؿـ  قـ ل  ـف الؽدكـل: 

«الػؼف ء ق دةهلل والجؾقس إلقفؿ عب دة»
(3)

. 

                                 
 هـ.9319. مللقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل الطبعة الث كقة: 861ص9 دايع اإلس م ج (9)

 .895ص8الؽ   لؾؽؾقـل ج (8)

 -. مــللقػ: الؿحؼـؼ الؽدكــلهلل محؼقــؼ: الشـقا  حؿــهلل الحنــقن 938ص9رسـ يؾ الؽدكــل ج (4)

 .9319: إولك الطبعةهلل قؿ –خق م إ داف: النقهلل  حؿقد الؿدعشلهلل  طبعة ال

 .819ص9 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (3)
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وهــذا  ــ  حصــؾ   لػعــؾهلل حقــث مــقلك الؽدكــل الؼقــ دة الهللبـقــة   عفــهلل الهللولــة 

ٕكف ك يب اإل  م »ع ا  فؼقف  قعل  ـ قبؾ: الصػقبةهلل و  رت لف   حق ت لؿ بوؿو

هلل فؽ ن الشقا بؽوب إلك جؿقع البؾـهللان كوبـ   هللسـوقر العؿـؾ   الخـداجهلل و ـ  ڠ

بـبغل مهلل قده   أ ـقر الدعقـةهلل حوـك أكـف غقـد الؼبؾـة   كثقـد  ــ  ـ د العجـؿ   عوبـ ر 

« خ لػوف  لؿ  بعؾؿ  ـ كوب الفقئة
(9)

. 

 شعائر افشقعقة:ادـحى افهاين: تؼـغ ممارشة اف

وق  ـت  نرسـ ل  "وزبد الشع يد الحنـقـقة  "اسوحهللرت الهللولة الصػقبة  ـصب 

هــذا الــقزبد إلــك أور ــ  الشــدققةهلل حقــث أجــدى محؼقؼــ ت ودراســ ت واســعة حــقل 

الؿداسقؿ الهللبـقة والطؼـقس الؿذهبقـة والؿح فـؾ آجوؿ عقـة الـصـداكقةهلل وأسـ لقب 

ــ  ـــ الـصــ رىهلل والقس ــدى  ــفهللاء دب ــ ء ذك ــك أكؿــ ط إحق ــة   ذلــؽهلل حو يؾ الؿوبع

الهللبؽقرات الول ك كت مزبـ ا  الؽـ يف   مؾؽ الؿـ سب تهلل واقوبف مؾؽ الؿداسقؿ 

والطؼـقس وجــ ء اـ  إلــك إبـدانهلل رــؿ اســوع ن  ـبعض عؾؿــ ء الشـقعة: إلجــداء  عــض 

الوعـهللب ت عؾقفـ : لؽـل مصـبح  ـ لحة ٓسـوخهللا ف    الؿـ سـب ت الشـقعقةهلل و ؿـ  

اف والوؼ لقهلل القطـقة والؿذهبقة   إبدانهلل    أدى   لو لل إلك  فـقر بـنجؿ  ع إعد

ــة لــؿ بعفــهلل لفــ  ســ  ؼة   الــكاث  ــهللة  ـــ الطؼــقس والؿداســؿ الؿذهبق  قجــف جهللب

 .(8)ڤالشقعلهلل وهل  ع يد مؿ رس عؾك كحق واسع   ذكدى  ؼوؾ الحنقـ 

 

                                 
. مللقػ: عؾل الربوجدديهلل الـجػلهلل إ ـداف:  حؿـقد الؿدعشـلهلل 396ص8طدايػ الؿؼ ل ج (9)

 .9391الطبعة إولك:

. مـللقػ: الـهللكوقر عؾـل  ـدبعولهلل مدجؿـة: حقـهللر 818الوشقع العؾـقي والوشـقع الصـػقي ص (8)

 -هــ 9388كوقر إ داهقؿ  ـو هلل دار إ قـد لؾثؼ فـة والعؾـقمهلل الطبعـة الث كقـة:  جقهللهلل مؼهللبؿ: الهلل

 م.8117
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 افطور افرابع: تـامي أثر افتشقع افػؾسػي:

والػؾنػة اإل داققة والع قـة  قـفـ  و ـقـ  ـذهب الشـقعة بعورب  قضقع العدف ن 

آرـــل عشــدبة  ـــ الؿقضــقع ت الطقبؾــة الؿوشــعبة: وٕجــؾ هــذا أفددكــ  لــف هــذه 

الدس لة. ولؽـ مب عهلل أطداف الؿقضقع ٓ بجعؾـ    حؾ  ـ اإل  رة إلك الدا ط  قـ 

ز وجقد طقر العدف ن و قـ الؿذهب الشقعل آرـل عشديهلل إ  رة سدبعة خ طػة مرب

 را ع لؾؿذهب الشقعل.

فـؼقل:  ع أن ملرد الشقعة آرـل عشدبة   لػؾنػة اإل داققة قـهلل  ـهللأ قـهللبؿ  عؾـك 

ــقرة  ــلرد: ر ــدت    جــدى هــذا الو ــل أر ــهللر أ ؾــل. إٓ أن  ـــ إحــهللاث الو ــهلل حق ب

الخؿقـلهلل الول أحهللرت مغقدات   أكثد  ـ ك حقة  ـ كقاحل الؿذهب الشقعل آرـل 

 ن اآلثار ادستبة ظذ اذا:ومعشديهلل 

 إخراج كظرية والية افػؼقه إػ حقز افوجوإ. -9

و ــ  أمــك  ــف  "ك يــب اإل ــ م الؿفــهللي  "ســبؼ الؼــقل  ــلن الؽدكــل أمــك  ؿـصــب 

الخؿقـل هـ  لقف  قئو  خوؾػو عؿ  أمك  ف الؽدكل  ـ قبؾهلل إكؿ  هق مقسقع ومعؿقؼ 

ة الػؼقف. الول معطل الػؼقف جؿقـع لؾػؽدة لقف إٓهلل وذلؽ  ـ خ ل طدح كظدبة وٓب

الص حق ت الول بؿـحف  الػؽد الشـقعل لأليؿـةهلل  ـؾ الوـل هـل  ــ خصـ يص الـبـل 

إن حؽق ـة اإلسـ م هـل حؽق ـة الؼـ كقن »هلل وهذا   هد  قـ  ـ ققل الخؿقـل: ملسو هيلع هللا ىلص

ف لػؼقف هق الؿوصهللي ٕ د الحؽق ـة ٓ غقـدهلل هـق بــفض  ؽـؾ  ـ  هنـض  ـف الدسـقل 

«ؼص  قًئ هلل فقؼقؿ الحهللود كؿ  أق  ف  الدسقل)ص( ٓ بزبهلل وٓ بـ
(9)

. 

                                 
. مــللقػ: الخؿقـــلهلل الطبعــة الث لثــة: وزارة اإلر ــ دهلل  جؿفقربــة 71الحؽق ــة اإلســ  قة ص (9)

 إبدان.
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 تبـي افعرؾان. -8

عدفـ  أن لؾعدف ن وفؾنػة اإل داق   الؿـذهب الشـقعل مـ ربا طقبـؾهلل  ـهللأ  ــ 

حقهللر أ ؾلهلل الذي حصؾ عؾك إج زة    عـض كوـب ا ــ عد ـلهلل رـؿ حـدص عؾـك 

 ـقعل:  ؼصـهلل الوللػ   العدف نهلل  ع مهللرقد الؿصـطؾح ت الػؾنـػقة الصـقفقة  ـهللر ر 

مؼدبب الؿن فة  قـ الوشقع آرـل عشدي والوصقف الػؾنـػل. وعؾـك هـذا الؿــقال 

س رت الع قة فقؿ   قـ الوشقع وفؾنػة اإل داقهلل فؿ  رؿ إٓ  خصق ت  قعقة موبــك 

الػؽــد الػؾنــػلهلل وفقــف مملــػهلل ولؽـفــ  مضــطفهلل  ـــ قبــؾ جؿفــقر الشــقعةهلل وبضــقؼ 

 عؾقف هلل كؿ  حصؾ  ع الصهللر الشقدازي.

ــك أعؾــك الؿـ  ــب  ــل أو ــؾوف إل ــقرة الخؿقـــلهلل الو ــد  عــهلل ر ولؽـــ الحــ ل مغق

الشــقعقةهلل إذ أ ــبح الــقلل الػؼقــفهلل وأ ــد والـــ هلهلل  ــع كقكــف أكــرب العدفــ ء الشــقعة 

الؿولخدبـ: ف جوؿعت فقف النؾطة النق سقةهلل  ع الؿؽ كة العدف كقـة الع لقـة: وهـذا  ـ  

فؿت   اكوشـ ر الػؾنـػة اإل ـداققة  ـقـ  ؽـة  ـ امخ ذ العهللبهلل  ـ القس يؾ الوـل أسـ

 الشقعة آرـل عشدبة.

و ـ الصعق ة  ؿؽ ن أن كشقد   هذه العج لة إلـك  ـ  قـ م  ـف الخؿقــل   سـبقؾ 

ــهللفع  ــة ال ـــ ك حق ــة. أو   ــ ء   الؿـ  ــب الؼق دب ــقـ لؾعدف ـــ الوؿؽ ــ نهلل   كشــد العدف

ؾ رسـؿل. أو  ــ   لحقزات الشقعقة إلـك مبــل الػؾنـػة اإل ـداققةهلل ودراسـوف   شـؽ

ك حقة منخقد اإلع م الؿطبقع والؿديل لـشد هذا الػؽد. ٕن هذا بحو ج إلك دراسـة 

 عؾؿقة  نوؼؾةهلل مؼقم عؾك ر هلل القاقع الشقعل.

وبؽػقـ  هـ  أن كؼـقل: إن  ؿـ  هـق  ـهللبفل أن الــ س   إعـؿ الغؾـب عؾـك دبــ 

هلل وهـق  ـع هـذا الـقلل  ؾقكفؿهلل ولؿ  ك ن الخؿقـل هق أكرب عدف ء الشقعة الؿولخدبـ

فنكـف سـقؾزم  ــ هـذا اسـف م الخؿقــل   كشـد الػؾنـػة  -عؾك حـهلل زعؿفـؿ  -الػؼقف 

 .ة  قـ أوس ط الشقعة آرـل عشدبةاإل داقق
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و ع     ذلف الخؿقـل  ــ جفـهللهلل لـشـد الػؾنـػة اإل ـداققةهلل و زجفـ    لؿـذهب 

عدف كقـة  نـوؼّؾةهلل الخؿقـل    ـفجف   حب  هللرسة »الشقعلهلل فنكف  ٓ بؿؽـ اعوب ر 

 ؾ هق ا وهللاد وحؾؼة عؾك خّط الؿهللرسة العدف كّقةهلل ولؿ بضػ اإل ـ م أّي  ـلء عؾـك 

«كػف الؿهللرسة العدف كّقة الول وضع ُأسنف   حقل الهللبـ  ـ عد ل
(9)

. 

وقهلل ك كت هـذه إطـقار الؿوعـهللدةهلل سـببو جقهدبـ    الخـ ف   محهللبـهلل هقبـة 

عل  ذهب سق ل  وطـقرهلل ٓ بؼـد عؾـك حـ ل: الوشقع آرـل عشديهلل إذ الؿذهب الشق

وهذا    حوؿ عؾك  عض الوصحقحققـ الذبـ بنعقن إلـك إ ـ ح الؿـذهب الشـقعل 

 عـك أن بؽـقن الشـخص  ـقعقو هـق أن »آرـل عشد  ـ الهللاخؾ: أن بذهبقا إلك أن 

بم ـ  عؾلهلل أي بم ـ  ػفؿ عؾل ورؤبوف لإلس مهلل أ    ؼقة العؼ يهلل الوـل مؽقكـت عـرب 

با ففل رأي العؾؿ ء الذبـ  ضقاهلل أك  أبضو أ وؾؽ الحؼ   أن أففؿ عؾًق  حنب الو ر

«   وجهللمف فقف
(8)

. 

 

 

 
 

                                 
 .316العدف ن الشقعل لؽؿ ل الحقهللري ص  (9)

 .914ة الؿـنقة صالهللٓيؾ الؿد هللة لؿحنـ كهللبقرهلل  طبقع  ع الؼداء (8)



 

 

 انًثحث انثاَي

 اٌ في انرشيع انكالييـــأركاٌ اإليً

 

بجـب عؾـك كـؾ  ؽؾـػ حـد وعبـهللهلل »مؼقم عؼقهللة الشقعة آرـل عشدبة عؾك أكف 

كـ ن آبؿـ نهلل وهـل: الوقحقـهللهلل ذكد وأكثكهلل أن بعدف إ ـقل الخؿنـة الوـل هـل أر

«والعهلللهلل والـبقةهلل واإل   ةهلل والؿع د
(9)

. 

ــل والوشــقع  ــقـ الوشــقع الؽ   ــ قض   ــل لؿــهللى الوـ ــ ن اإلدراك الحؼقؼ ــ  ك ولؿ

الػؾنػل  قققفو عؾك عدض الػفؿ الؽ  ل لفذه إرك ن الخؿنـة: كـ ن ٓ  ـهلل  ــ 

ؿـ  بحصـؾ  ـف الؿـدادهلل عدض أققال عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل    دح هـذه إركـ نهلل  

 وبـ سب الح ل والؿؼ م.

 انزكه األَل: انتُحٍذ:
هلل بؼــقل الؽدكــل: بعــدف عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــل الوقحقــهلل  لكــف:  عدفــة ان 

«ف لوقحقهلل: هق العؾؿ  قجقد واجـب القجـقد لذامـف»
(8)

. وهـذا العؾـؿ  ــ الؿعـ رف 

«إن الؿعدفة   ن مع لك اكون ب»الؿؽونبةهلل بؼقل الؿػقهلل: 
(4)

. 

                                 
 .59ص9رس يؾ الؽدكل ج (9)

 .61ص9الؿدجع الن  ؼ ج (8)

. مـللقػ: الؿػقـهللهلل محؼقـؼ: إ ـداهقؿ إكصـ ريهلل الـ  ـد : دار الؿػقـهلل 69أوايؾ الؿؼـ ٓت ص  (4)

 .  م9994 – 9393:الث كقة الطبعةهلل لبـ ن – قدوت  -لؾطب عة والـشد والوقزبع 



 22 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

والؿـداد   لؿعدفـة الؿؽونـبةهلل  عدفـة ان معـ لك عــ طدبـؼ آسـوهللٓل العؼؾـلهلل 

الؼ يؿ  هللوره عؾك دلقـؾ الحـهللوثهلل الؿثبـت لحـهللوث العـ لؿ عــ طدبـؼ آسـوهللٓل 

 وجهللد   هق مفهلل ومغقد    فقف  ـ ح ل إلك ح ل: عؾك حهللورف: و ـ رؿ فنكـف ٓ  ـهلل  ــ 

ٓ بؿؽـ الق ـقل إلـك  عدفـة »سل: هلل بؼقل الطقوجقد  حهللث أحهللرفهلل وهق ان 

ان مع لك إٓ   لـظد   حهللوث    ٓ بهللخؾ محت  ؼهللور الؿخؾقققـهلل وهق إجنـ م 

«وإعداض الؿخصق ة
(9)

. 

هلل فعؾؿ ء الوشقع الؽ  ـل  جؿعـقن عؾـك وأ      بوعؾؼ   إلبؿ ن  صػ ت ان 

فؿ  ؿـ  وردت  ـف عهللم اإلبؿ ن ا  عؾك وفؼ    هق   هد  ـ  عـ ه هلل رؿ هـؿ    ـققػ

 طؾى قولقن:الـصقص  ـ إرب ت لؾصػ ت 

افؼــول األول: مـــفم مــن يــذاب إػ أن ادــراإ مــن كصــوص افصــػاىل كػــي 

 صــػ ت الــذاتهلل فنكؿــ   إذا و ــػـ  ان »بؼــقل الصــهللوق:  , كؼقضــفا ظــن اه

كـػل عــف  ؽـؾ  ـػة  ـفـ  ضـهلله هلل فؿوـك قؾــ : إكـف حـل كػقــ  عــف ضـهلل الحقـ ة وهـق 

ك قؾـ : إكف عؾقؿ كػقـ  عـف ضهلل العؾؿ وهق الجفؾهلل و وك قؾـ  : إكف سـؿقع الؿقتهلل و و

كػقـ  عــف ضـهلل النـؿع وهـق الصـؿؿهلل و وـك قؾــ :  صـقد كػقــ  عــف ضـهلل البصـد وهـق 

«العؿكهلل و وك قؾـ : عزبز كػقـ  عـف ضهلل العزة وهق الذلة...
(8)

. 

إلهلقـة ال افؼول افهاين: ذاب أـهـر ظؾـامء افتشـقع افؽالمـي إػ أن افصـػاىل ا

ك لعؾؿ والؼـهللرة والغــك واإلرادة » ؾ جؿقع الصػ ت  تدل ظذ أي معـى حؼقؼي.

والحق ة هـل كؾفـ  عـقـ ذامـفهلل لقنـت هـل  ـػ ت زايـهللة عؾقفـ هلل ولـقف وجقدهـ  إٓ 

«وجقد الذاتهلل فؼهللرمف  ـ حقث القجقد حق مف. وحق مف قهللرمف...
(4)

. 

                                 
ـــلهلل  ط81آقوصـــ د ص (9) ـــللقػ: الطقس ـــوقن هلل ط. . م ـــقرات  فؾن ـــؿهلل  ـش ـــ مهلل ق ـــة الخق بع

 .9311 هللون:

 .938الوقحقهلل لؾصهللوق ص  (8)

. مللقػ:  حؿهلل رض  الؿظػـدهلل مؼـهللبؿ: الـهللكوقر ح  ـهلل حػــل 49ص-48عؼ يهلل آ   قة ص (4)

 .  9484إبدان -داودهلل قؿ



 26 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

عــ  عــ ههلل بؼـقل الؿػقـهلل: وأكص ر هذا الؼقل بم ـقن   لؾػظهلل ولؽـ  ع معطقؾـف 

اسؿف حل لـػنف ٓ  حق ةهلل وأكف ق در لـػنف وعـ لؿ لـػنـف ٓ  ؿعــك كؿـ   إن ان »

«ذهب إلقف الؿشبفة  ـ أ ح ب الصػ ت
(9)

. 

والشبفة الول دفعت اؿ إلك الذه ب أن الصػ ت اإللفقة ٓ مهللل عؾك أي  عـك: 

ـصقص وقـقع الككقـب   ذات أهنؿ مقهؿقا أكف بؾزم  ـ إرب ت  عـك حؼقؼل لفذه ال

إن مغ بده    القجقدهلل والقاقع الخـ رجلهلل بنـوؾزم »هلل بؼقل جعػد النبح ,: ان 

«الؽثدة والككب   الذات اإللفقة الؿؼهللسة
(8)

. 

و ـــ خــ ل  ــ  ســبؼهلل بوضــح لـــ  أن الوشــقع الؽ  ــل بعطــؾ الصــػ ت اإللفقــة 

ك    ق لف عؾؿ ء الوشقع الؽ  ـل جؿقع هلل وهذا    بجعؾ  ـ الؿوعذر عؾقـ  أن كشقد إل

  جؿقع هـذه الصـػ ت: ولفـذا فنـؼوصـد عؾـك إ ـ رة  نـقطة ٕ ـدز الصـػ ت الوـل 

  عطؾقه  عـ  عـ ه  الحؼقؼلهلل وهل:

 ػ: اػة افؽالم:وافصػة األ

  ٹ ٹ الؽــ مهلل  ـــ الصــػ ت الوــل وردت الـصــقص اإللفقــة  نرب هتــ  ن 

 . [934إعداف: ] ﴾ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﴿

هلل ٓ مـهللل وأ   عـهلل عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل فـصـقص إربـ ت  ـػة الؽـ م ن 

 ؾ  ؿعــل أكـف أوجـهلل الؽـ م   جـدم » وؽؾؿهلل بؽؾؿ  ـ   ء  ـ عب دههلل  عؾك أكف 

« ـ إجدامهلل أو جنؿ  ـ إجن مهلل إلبص ل عظؿوف إلك الخؾؼ
(4)

. 

                                 
 .58أوايؾ الؿؼ ٓت لؾؿػقهلل ص  (9)

مـللقػ: جعػـد النـبح ,هلل كؼؾـف إلـك . 37العؼقهللة اإلسـ  قة   ضـقء  هللرسـة أهـؾ البقـت ص (8)

ــة: جعػــد الفــ ديهلل هلل الؿطبعــة: اعوؿــ د  ــك: الطبعــةهلل قــؿ –العد ق ــع ســـةهلل إول  - 9399: الطب

 م9998

. مللقػ: جعػد النبح ,هلل الـ  د:  مسنة اإل  م 469أضقاء عؾك عؼقهللة الشقعة آ   قة ص (4)

 9389الص دقهلل الطبعة إولك: 



 20 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

اتهلل وأن  وؽؾؿ  ؿعـك أكـف فعـؾ الؽـ م الـذي هـق الحـدوف وإ ـق» ففق 

«ذلؽ الؽ م  حهللث و جعقل و خؾقق
(9)

 خؾققـ : كـ ن  . ولؿ  كـ ن كـ م ان 

العؼـؾ والنـؿع  وط  ؼـ ن عؾـك أن ك  ـف معـ لك »ح در هلل بؼقل ا ـ الؿطفـد الحؾـل: 

« حهللث لقف  لزلل
(8)

. 

 افصػة افهاكقة: افرؤية:

ولـؿ بـدد  ـ الصػ ت الول أمت الـصقص  نرب هت : رؤبة العب د لداؿ   أخدةهلل 

 أدلــة النــؿع ط فحــة  ققــقع ذلــؽ   أخــدة ٕهــؾ»هــذا   كــص أو كصــقـهلل  ــؾ إن 

«اإلبؿـــ ن دون غقـــدهؿ
(4)

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ﴿ . و ــــ هـــذه إدلـــة ققلـــف معـــ لك:

. وأ   عـهلل عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـل فنكـف بحـدم اإلبؿـ ن [95الؿطػػقـ: ] ﴾ڈ  ژ  

«بـ ري سـبح كف   ٕ صـ رٓ بصح رؤبـة ال» ؿثؾ هذاهلل بؼقل الؿػقهلل: 
(3)

. وبؼـقل ا ــ 

أ ـ  الػ ســػةهلل والؿعوزلـةهلل وآ   قــةهلل فنكؽـ رهؿ لدؤبوــف  ــ هد ٓ »الؿطفـد الحؾــل: 

«بشؽ فقف
(5)

. 

 ؾ إن  ــ عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـل  ــ ذهـب   رفضـف لؾؼـقل  دؤبـة الؿـم ـقـ 

قم الؼق  ـةهلل وإن بؾحؼ   لؽ فد  ـ ق ل إكف بكاءى لخؾؼف بـ»لداؿ بقم الؼق  ةهلل إلك أكف 

«كػك عـف الوشبقف   لجنؿ لؼؾؼة   الؾن ن
(6)

. 

                                 
 -. مللقػ: ا ـ الؿطفـد الحؾـلهلل  جؿـع البحـقث اإلسـ  قة 78 الؿنؾؽ   أ قل الهللبـ ص (9)

 .ش 9479 - هـ9389هللالث كقة: الطبعةهلل إبدان – شفهلل 

 .69هنج الحؼ الحؾل ص  (8)

 هلل  هللون.8. دار الؿعدفةهلل  قدوت ط: 456ص94فوح الب ري ٓ ـ حجد ج (4)

 .57أوايؾ الؿؼ ٓت لؾؿػقهلل ص  (3)

 .37هنج الحؼ وكشػ الصهللق لؾحؾل ص  (5)

 .46عؼ يهلل آ   قة لؿحؿهلل رض  الؿظػد ص  (6)



 25 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

 افصػة افهافهة: افعؾو: 

 ذامـف   ـ الصػ ت الول بدفض عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل اإلبؿ ن اـ هلل عؾـق ان 

عؾك خؾؼفهلل  ؾ إهنؿ مج وزا هذا إلك الوشـقع عؾك أهـؾ النــة والجؿ عـة: لؿـ  ذهبـقا 

  لعؾق إلقف  ـ و ػ ان 
(9)

. 

 كؼد مذاب افتشقع افؽالمي يف افتوحقد:

هذه هل عؼقهللة الوقحقهلل   الوشقع الؽ  لهلل وهل عؼقهللة مع ,  ـ الخؾؾ   

هلل و   لف  ـ  ػ ت وأفع لهلل  ػفقم الوقحقهلل: ٕهنؿ حصدوا الوقحقهلل  ؿعدفة ان 

 قهللهلل لفع ل العب د فؾؿ بوطدققا إلقف. وهق كقع  ـ أهؿ أكقاع الوقح وأ   مقحقهلل ان 

يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج   ﴿

 .[991الؽفػ: ] ﴾جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   

وقهلل كوج عـ جفؾ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ـل  وقحقـهلل إلقهقـة: مػـ كقفؿ    ـدف 

قبـقر الـبـل " رة الؼبـقر  ؿ  ا و زت  ف آ   قة العـ بة  زب»الـ س عـفهلل  صدحقـ  لن 

ومشققهلله  وإق  ة العؿ رات الضخؿة عؾقف هلل وٕجؾفـ   " عليهم الصالة والسالموإيؿة 

«بضحقن  ؽؾ غ ل ورخقص عـ إبؿ ن وطقب كػف
(8)

. 

ق ل: ق ل أ قد  ڠعـ أ ل عبهلل ان »وٓ  ؽ أن هذا  ـ قض لؿ  رواه الؽؾقـل 

إلك الؿهللبـة فؼ ل: ٓ مهللع  ـقرة  وآلهصلى اهلل عليه :  عثـل رسقل ان ڠالؿم ـقـ 

«إٓ  حقهت هلل وٓ قربا إٓ سقبوف
(4)

. 

هلل هلل ف   ؽ أن العؼؾ النؾقؿ بهللل عؾـك وجـقده وأ      بوعؾؼ  ؿعدفة ان 
ــــف  ــــؾ   حصــــد  عدفو ــــؾ الخؾ ــــؾ ك ــــط: ولؽـــــ الخؾ ــــل فؼ ــــهلللقؾ العؼؾ    ل

                                 
وأضقاء عؾك عؼ يهلل آ   قـة لجعػـد النـبح ,  79اكظد: الؿنؾؽ   أ قل الهللبـ لؾحؾل ص  (9)

 .683ص

 .919عؼ يهلل آ   قة لؿحؿهلل رض  الؿظػد ص (8)

 .588ص6الؽ   لؾؽؾقـل ج (4)



 21 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

پ  ڀ     ﴿ لك:هلل ق ل مع ووجف هذا أكف ٓ بقلهلل  قلقد إٓ وهق عؾك عؾؿ  قجقده 

 .والػطدة هل اإلس م واإلبؿ ن  قجقده  .  ﴾ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ
و عهلل أن مبقـ       ػفـقم الوقحقـهلل لـهللى  وؽؾؿـل الشـقعة  ــ خؾـؾ. وربـت أن 

فطدبةهلل ٓ مؼقم عؾك آسوهللٓل  ؿـ  بنـؿك  ـهلللقؾ الحـهللوث. كوطـدق   عدفة ان 

 والصػ ت.إلك كؼهلل  ققػفؿ  ـ مقحقهلل إسؿ ء 

إكف ٓ فدق  قـ إرب ت إسؿ ء و قـ إربـ ت الصـػ تهلل فـنن الؼ يـؾ لـق  وهـا يؼال:

ــ ة والعؾــؿ والؼــهللرة: بؼوضــل الوشــبقف ووقــقع الككقــب   الــذات  قــ ل: إربــ ت الحق

ـــ  ــ  هــق جنــؿ  دكــب   ــ  ٓ كجــهلل   الشــ ههلل  وصــًػ    لصــػ ت إٓ   ــة: ٕكـ اإللفق

خ رج  لء  نـؿك  لكـف: حـل عؾـقؿ قـهللبد... الصػ ت. ققؾ لف: كذلؽ ٓ بقجهلل   ال

إٓ وهق جنؿ  دكب  ـ الصػ ت. وهـ  ٓ  هلل  ـ كػل أسؿ ء ان و ػ مف  عـ هلل وهـق 

   ٓ بؼقل  ف همٓء الؿعطؾة: ٕهنؿ بثبوقن إسؿ ء اإللفقة. أو الققـقع   الوــ قض. 

ب أهـؾ أو اإلبؿ ن   ٕسؿ ء الحنـك والصػ ت العؾق   ـ غقد مػدبـؼهلل كؿـ  هـق  ـذه

النـة: وهق الؿوعقـ
(9)

. 

 ـػة الؽـ مهلل  ومن الصػات التي صورففا طؾؿواء التشوقع الؽالموي طون ضاهرهوا:

عؾـك  ـ  بؾقـؼ  ـفهلل وقـهلل  بثبوفـ  ن  وهل  ـ الصػ ت الول بجب عؾك كؾ  م ـ أن

ې  ې   ى  ى   ﴿ وردت  ــذلؽ العهللبــهلل  ـــ إدلــةهلل  ـفــ  ققلــف معــ لك:

 .[6الوق ة: ] ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ 

 خؾـققهلل وقـهلل ورد  صـهللاق هـذا     فنكف بحدم أن بؼ ل: إن كـ م ان  وظؾقه

الؼدآن ك م ان غقد  خؾققهلل فقف خرب  ـ ك ن »الؽوب الشقعقةهلل فعـ جعػد الص دق: 

صللى اهلل عليله   قبؾؽؿ وخرب    بؽقن  عهللكؿ أكزل  ـ عــهلل ان عؾـك  حؿـهلل رسـقل ان 

«وآله
(8)

. 

                                 
مقؿقـةهلل محؼقـؼ:  حؿـهلل النـعقيهلل  . مـللقػ:  ـقا اإلسـ م ا ــ45اكظد: الدس لة الوهلل دبة ص (9)

 م.8114 -هـ 9383 ؽوبة العبقؽ نهلل الطبعة الث  ـة: 

 .887الوقحقهلل لؾصهللوق ص (8)



 22 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

وهــل إربــ ت رؤبــة الؿــم ـقـ لــداؿ معــ لك   القــقم  لصووػة الثاكقووة,وأمووا يتعؾوو  با

پ  ڀ    ڀ    ڀ    ﴿ٹ ٹ  أخدهلل ففل كذلؽ  ـ الصـػ ت الوـل ربوـت   لـهلللقؾهلل

 .[84 – 88الؼق  ة: ] ﴾ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  

عؾك خؾؼفهلل ففق ر  ـت أبضـ    لـهلللقؾ الصـحقح الصـدبحهلل قـ ل  وأ   عؾق ان 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿ معــ لك:

 .[97 – 96الؿؾؽ: ] ﴾ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ    ڑ  

 انزكه انثاوً: انعذل:
بليت اإلبؿ ن   لعهللل عؾك وفؼ  عـ ه الؽ  ل   الؿدمبة الث كقة  ـ ك حقة الكمقب 

خوؾـػ   القضعل ٕرك ن اإلبؿ ن   الوشـقع الؽ  ـل. وهـؿ بعدفقكـف  وعدبػـ تهلل م

ألػ  ف هلل ولؽـف  موػؼ    عـ ه . وأ دز    بؿقز العهللل عـهلل الشقعة آرـل عشـدبة: أكـف 

ٕفع ل الؿؽؾػقـ  شوؿؾ عؾك إكؽ ر خؾؼ ان 
(9)

. 

ــف حصــد  ػفــقم الؼــهللرة    وأ ــؾ خطــل الوشــقع الؽ  ــل   هــذا الؿــقطـهلل أك

وــل هــل  بــهللأ الؿــداد  ـــ الؼــهللرة هــل الؼــّقة »إحــهللاث الػعــؾهلل بؼــقل الربوجــددي:  الا

«إفع ل الؿخوؾػة
(8)

. 

ولؿ  ك كت الؼهللرة  بهللأ إفع ل الؿخوؾػة: ك ن ٓ  ـهلل  ــ إربـ ت فعـؾ العبـهلل لؿـ  

إرب ت الؼهللرة    ملرقد لقف إٓ كنربـ ت الب  ـدة لألعؿـك  ـ  »ق م  ف  ـ أفع ل: ٕن 

«إ ص ر
(4)

. 

                                 
 .69-61ص9رس يؾ الؽدكل ج (9)

. مللقػ: حنقـ الربوجددي محؼقؼ: غ م رض   قٓكـ  588ص 4مػنقد الصداط الؿنوؼقؿ ج (8)

 .9388ٕولك: إبدانالربوجدديهلل  مسنة الؿع رف اإلس  قةهلل قؿهلل الطبعة ا

. مــللقػ:  حؿــهلل حنـــ الؿظػــدهلل  مسنــة آل البقــت 981ص 4دٓيـؾ الصــهللق لـــفج الحــؼ ج (4)

 إلحق ء الكاثهلل الطبعة إولك. ۏ



 66 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هللور  ــقـ اســوح لة وقــقع  ؼــ وقوود رتووب طؾؿوواء التشووقع الؽالمووي طؾووى مووا سووب :

ق دربـ: ٕكف  وك ك كت الؼهللرة عب رة عـ  بـهللأ إفعـ ل الؿخوؾػـةهلل فنكـف بنـوحقؾ أن 

ــد  قجــهلل: ٕن هــذا بقجــب اجوؿــ ع الـؼقضــقـ   الػعــؾ  بؽــقن لؾػعــؾ الؿعــقـ أكث

ٕن ذلؽ بمدي إلك كقكف  قجقدا  عـهللو  : ٕكـ  لـق فدضــ  أن القاحـهلل  ــ  »القاحهلل: 

ورف  ـ جفوف. وإذا لؿ بدده ان مع لك بجـب أن دعوف الهللواعل إلك إبج ده: وجب حهلل

ٓ بقجـهللهلل  جوؿـع   فعـؾ واحـهلل وجــقب حهللورـف ووجـقب اكوػ يـفهلل وذلـؽ  حــ ل: 

«فقجب  ط كف عؾك كؾ ح ل
(9)

. 

ولؿ  ك كت أفع ل العب د  ؼهللورة لفؿهلل  ؿوـعة ٕن مؽـقن داخـؾ الؼـهللرة اإللفقـة: 

هلل بـ د لقنـت  ــ خؾـؼ ان  دح العهللبهلل  ـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل  ـلن أفعـ ل الع
هلل وكقـػ بؽـقن أ   أفعـ ل العبـ د فؾقنـت  خؾققـة ن »بؼقل الشدبػ الؿدمضك: 

خؾؼ  لف وهل  ض فة إلك العب د إض فة الػعؾقة ؟ ولق ك كت  خؾققة لؽ كت  ـ فعؾـفهلل 

ولق ك كت فع  لف لؿ  مقجف الذم والؿـهللح عؾـك قبحفـ  وحنــف  إلـك العبـ دهلل كؿـ  ٓ 

« خؾؼفؿ و قرهؿ وهقئوفؿ بذ قن وبؿهللحقن
(8)

. 

 ؾ إكف حشهلل العهللبهلل  ـ الشبف ت الـؼؾقةهلل  ع    أسؿ ه   لحجج العؼؾقة: لقنوهللل 

كـ ن إولـك أن ٓ »هلل رؿ قـ ل   هن بوفـ : ا  عؾك أن أفع ل العب د لقنت  ـ خؾؼف 

كهللل عؾك  ثـؾ هـذه الؿنـللةهلل أعــل: أن أفعـ ل العبـ د فعؾفـؿ وخؾؼفـؿ: ٕن الؿـؽـد 

«ـؽد الؿحنقس ت الول قهلل مبقـ  حوف لذلؽ ب
(4)

. 

و  هذا الؿن ر بنقد الؿػقهللهلل ولؽـ  ع كنبة هذا الؼقل إلـك أهـؾ البقـتهلل حقـث 

«: أن أفع ل العب د غقد  خؾققة ن مع لكالصحقح عـ آل  حؿهلل »بؼقل: 
(3)

. 

                                 
 .57آقوص د لؾطقسل ص  (9)

ــدبػ الؿدمضــك ج (8) ــ يؾ الش ــهللي 945ص9رس ــهللاد:  ف ــهلل الحنــقـلهلل إع ــقهلل أحؿ ــهللبؿ: الن . مؼ

 .9315قؿ  -الدج يلهلل  طبعة سقهلل الشفهللاء 

 .896ص 8رس يؾ الشدبػ الؿدمضك ج (8)

 .38مصحقح اعوؼ دات آ   قة لؾؿػقهلل ص  (3)



 68 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

«إن ان سبح كف خ لؼ كؾ  لءهلل إٓ أفع ل العب د» بقـؿا يؼول الحر العامؾي:
(9)

. 

لؽؾ  ـلءهلل  هلل مصهللى الصهللوق لولوبؾ الـصقص الول مهللل عؾك خؾؼ ان وق

اعوؼ دكـ    أفعـ ل العبـ د أهنـ   خؾققـة »ملوب ً بـ سب  ذهبفؿ   هذا الب بهلل فؼـ ل: 

«خؾؼ مؼهللبد ٓ خؾؼ مؽقبـهلل و عـك ذلؽ أكف لؿ بزل ان ع لؿ   ؿؼ دبده 
(8)

. فعــهلل   

ــقـ كؼــقل: إن ان  ــك هــق خــ لؼ أفعــ ل الؿؽؾػ ــقف لفــذا  عـ ــد -هلل فؾ ــ  ذك ــك   عؾ

 بعؾفؿ . إٓ أكف  -الصهللوق

خؾـؼ لفـؿ ٓ  العب د أفع ل  لن لؼقلفؿ كوقجة-وقهلل واجف عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل  

هلل الخـ لؼقـ معـهللد إربـ ت  ــ قـقلفؿ لـزم  ـ  وهل حؼقؼقة:  شؽؾة - ـ خؾؼ ان 

ؾؼهلل  ع ققلفؿ  لن   لخ  ان مػدد إرب ت  قـ الجؿع ح ولقا وهـ هلل   هد  دك وهق

الـدديء هـق إربـ ت معـهلّلد الخـ لؼقـ »اإلكن ن هـق  ــ بخؾـؼ أفع لـفهلل ذاهبـقـ إلـك أن 

الؿنوؼؾاقـ  ؼهللرهتؿ ومؿـ م  ـمون أفعـ لفؿ. أّ ـ  إربـ ت ف عـؾ غقـد ان معـ لكهلل أ ـؾ 

ــف وفعؾـف  ــ  ظـ هد قـهللرة ان سـبح كف ومقا ـع  وجقده وقهللرمف  ـ ان معـ لكهلل ومؿؽا

ف لفهلل فؿـ أحنــ إ ـقر وأّمؿفـ  اعكافـ   ؼـهللرة ان معـ لكهلل وأ ـهلّله  مـزبفـ   خؾققّقو

«لف
(4)

. 

 كؼد مذاب افتشقع افؽالمي يف افعدل:

 ؿ  سبؼ كؽقن قهلل فدغـ   ـ مصقبد  ـذهب الوشـقع الؽ  ـل   العـهللل اإللفـلهلل 

ــف بؿوـــع أن بؽــقن ٕفعــ ل  ــف فنك وخ  ــوف: حصــد معؾــؼ الؼــهللرة   إلحــهللاث: وعؾق

قـ أكثد  ـ  قجهللهلل فن   أن مؽقن  ـ خؾؼ ان مع لكهلل وإ   أن مؽقن  ــ خؾـؼ الؿؽؾػ

 اإلكن ن الػ عؾ لف هلل وأ   وجقد  ؼهللور  قـ ق دربـ ففق  ؿ  ٓ بوصقر.

                                 
ــة ج (9) ــة   أ ــقل إيؿ ــةهلل لؾحــد 855ص9الػصــقل الؿفؿ ــة   أ ــقل إيؿ . الػصــقل الؿفؿ

 هـ.9398الع  ؾلهلل  مسنة  ع رف إس  ل إ  م رض هلل قؿهلل الطبعة إولكهلل 

 .89ق صآعوؼ دات   دبـ آ   قة لؾصهللو (8)

 .998ص 4دٓيؾ الصهللق لـفج الحؼ لؿحؿهلل حنـ الؿظػد ج  (4)



 65 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 كقن إرب ت عؾك الؼ يؿ – والجؿ عة النـة أهؾ  ذهب –وبنوـهلل الؿذهب الحؼ 

كنـبة حؼقؼقـة عؾـك ر رـة هلل  ع كقهنـ   ـنـق ة إلـك العبـ د  ن  خؾققة العب د أفع ل

 أ قل  و ز ة:

 األال األول: رضورة افتسؾقم بافؼع وافؼدر:

و ـقـ قـهللرههلل   ؿ  هق  عؾقم  ـ الهللبـ   لضدورة أكف ٓ مع رض  قـ  دع ان  

ولؿ  ك كت هذه الضدورة ر  وة   كػنف : ك ن  ـ  ؼوضق ت هذا أن كنؾؿ  وقحقهلل ان 

 الخؾؼهلل  عوؼهللبـ  عؿقم خؾؼـف     لجؿقـع الؿخؾققـ تهلل  ؿـ    هـذا اإلبؿـ ن

 . لن أفع ل العب د الؿقجقدة والؿش ههللة خؾؼ  ـ خؾؼ ان 
وأ      بوعؾؼ   لونؾقؿ   لشدعهلل ففق منؾقؿ بؼقم عؾك أن الوؽؾقػ  وققـػ عؾـك 

إرب ت ملرقد حؼقؼل لؼهللرة العبهلل   إحهللاث فعؾف الص در عـف: إذ ٓ بؿؽـ مؽؾقػ  ــ 

 ػعؾ كنبة حؼقؼقة.ٓ بـنب إلقف ال

هلل الخـ لؼ لؽـؾ وعؾقف ف   هلل  ـ اإلبؿ ن الج زم  لن فعؾ العب د  ـ خؾـؼ ان 

   هق  قجقد   إرض والنؿ ءهلل  ع آعوؼ د  ـلن لؾعبـهلل قـهللرة عؾـك فعـؾ الط عـةهلل 

 ومدك الؿعصقة.

 األال افهاين: وؿوع مؼدور بغ ؿاإرين:

كؿـ  مؼـع محـت مـلرقد قـهللرة العبـهلل مؼع أفع ل العب د محـت مـلرقد الؼـهللرة اإللفقـةهلل 

وقـهللرة العبـهلل هـق  ــ إسـؿ ء الؿشـككة  الؿحهللث لف هلل وربقت الولرقد لؼهللرة ان 

 الول ٓ بؾزم فقف  آمػ ق  قـف   ـ كؾ وجفهلل  ؾ لؽؾ  ـفؿ     بخوص  ف:

  لخؾؼ واإلبج دهلل فنذا كنبـ  فعؾ العبهلل إلـك قـهللرة الـدبهلل  فوخوص قهللرة ان 

 بة  خؾقق إلك خ لؼف.فنكؿ  كـنبف كن

وأ   قهللرة العبـهلل ففـل  جـدد سـببهلل  ؿعــك أن قـهللرة العبـهلل الح درـة الؿخؾققـةهلل 

سبب خدوج الػعؾ الؿخؾقق  ـ العهللم إلك القجقدهلل كؿ  ك ن الؿ ء الؿخؾـقق سـببو 

 لخؾؼ الـب ت الؿخؾقق.



 68 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

هق خ لؼ إسب ب والؿنـبب تهلل فؿــ أربـت  أن ان  ووجه ارتػاع التعارض:

 قة اإلحداق  ث هلًل فنكؿ  أربت لف  ذلـؽ وفـؼ الُنــاة الؽقكقـة الوـل خؾـؼ ان لؾـ ر خ 

  الـ ر عؾقف هلل وأهؾ اإلس م  وػؼقن عؾك أكف ٓ بؾزم  ـ إرب ت خ  ـقة اإلحـداق

لؾـ رهلل أن مؽقن هل الخ لؼة لؿ  وقع وحصؾ  ـف هلل كؿ  أهنؿ  وػؼقن عؾك أن إبؿـ هنؿ 

ٓ بؾزم  ـف كػل خ  قة اإلحـداق عــ الــ ر.  هلل وخؾؼف لؽؾ  لءهلل عؿقم قهللرة ان 

وأفع ل العب د ٓ مخدج عـ هذا إ ؾهلل ف  بؾزم  ـ إرب ت حصقل أفع ل العب د  ـع 

اإلرادة الج ز ة والؼهللرة الو  ة إكؽ ر خؾؼ ان مع لك لف هلل كؿ  ٓ بؾزم  ـ إرب ت خؾـؼ 

 ان ٕفع ل العب د كػل كنبوف  إلك العب د.

خـــ لؼ النـــبب  : ٕكـــف ؾ العبـــهلل بضـــ ف إلـــك ان فـــنن فعـــ وطؾوووى هوووذا:

 والؿنببهلل وبض ف إلك قهللرة العبهلل: ٕن العبهلل سبب  ـ أسب ب وجقد الػعؾ.

 األال افهافث: اشتحافة معرؾة حؼقؼة اػة افؼدرة اإلهلقة:

بؼقم  ـفج أهؾ النـة والجؿ عة فقؿ  بوعؾؼ  نرب ت إسـؿ ء والصـػ ت اإللفقـة 

ؾقجـقدهلل ٓ إربـ ت كقػقـة  عقــة لفـذه الصـػ ت: ٕن إربـ ت عؾك أن اإلربـ ت إربـ ت ل

كقػقة الصػة  قققف عؾك العؾؿ  حؼقؼة الذات اإللفقةهلل وهل ذات  وع لقة عـ العؾـؿ 

 ؽقػقوف : و ـ رؿ فنن  ػة الؼهللرة اإللفقـة  ــ الصـػ ت الوـل ٓ بصـح الوطـدق إلـك 

معـ لك وقـهللرة العبـ د أ ـد البحث   كقػقوف : وعؾقف فندراك كقػقة الصؾة  قـ قهللرة ان 

 – ؿوـعهلل  لكف   هـذا ا وــ ع إدراك كقػقـة الع قـة  ـقـ خؾـؼ ان لخ  ـقة إسـب ب 

و قـ ربقت مؾؽ الخ  قة لألسب ب -واإلكب ت لؾؿ ء  لؾـ ر ك إلحداق
(9)

. 

وجهلل  ـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل  ـ خدج  وبسبب وضوح األدلة يف هذه الؿسللة3

أفع لــ   ــ جفـة »ل اعوؿهلله  عؾؿ ء الؿذهبهلل  صدحو  ـلن عـ الشبف ت العؼؾقة الو

ـــ  ـــةهلل وهـــل محـــت قـــهللرمـ  واخوق رك ـــ  حؼقؼـــة وكحــــ أســـب ا  الطبقعق  هللهـــل أفع لـ

                                 
. مللقػ:  قخـ  الـهللكوقر عبـهللان الؼـد,هلل 69ص -35اكظد: الخ ف العؼهللي     ب الؼهللر ص (9)

 م.8194 دكز كؿ ء لؾبحقث والهللراس تهلل الطبعة إولكهلل  قدوتهلل 
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أخدى هل  ؼهللورة ن مع لك وداخؾة   سؾط كف: ٕكف هـق  ػـقض القجـقد  جفة و ـ

 ـل: ٕن و عطقفهلل فؾؿ بجربك  عؾك أفع لـ  حوك بؽقن قهلل  ؾؿـ    عؼ  ـ  عؾك الؿع 

لـــ  الؼــهللرة وآخوقــ ر فقؿــ  كػعــؾهلل ولــؿ بػــقض إلقـــ  خؾــؼ أفع لـــ هلل حوــك بؽــقن قــهلل 

أخدجفــ  عـــ ســؾط كفهلل  ــؾ لــف الخؾــؼ والحؽــؿ وإ ــدهلل وهــق قــ در عؾــك كــؾ  ــلء 

«و حقط   لعب د
(9)

. 

 انزكه انثانث: انىثُج:
  قر خدا ػفقم الـبقة   الوشقع الؽ  ل خؾقط  قـ الولرد  شبف ت عؼؾقة. ومص

عؾـقفؿ الصـ ة -بـذهبقن إلـك أن  عـث إكبقـ ء  فؿون جفوةٕكبق ء وإيؿـة. ابغؾق   

واجـــب عؾـــك ان.  مكـــهللبـ عؾـــك أن الـــهلللقؾ عؾـــك  ـــهللق الـبـــل هـــق   -والنـــ م

الؿعجزة
(8)

 . 

فنن الوشقع الؽ  ل مػدد   هذا الب ب  ل ق ء بدفضـف  الـؼـؾ  ـع  ومن جفة ثاكقة

ــذ ــهللعقه   ه ــ  ا و ــؿ   ــؾهلل وأه ــقف العؼ ــل ل ــقحل اإللف ــك أن ال ــذه ب إل ــ ب: ال ا الب

العؼـؾ ٓ »هلل  ؾ إيؿـة بشـ ركقهنؿ   هـذاهلل بؼـقل الؿػقـهلل: ۏ خصق و   ٕكبق ء 

«بؿـع  ـ كزول القحل إلقفؿهلل وإن ك كقا أيؿة غقد أكبق ء
(4)

. 

أن لـهللى إيؿـة كوبـ   ؼهللسـةهلل فقفـ  عؾـؿ إلفـل بؼقــلهلل بؿ رـؾ  وقد بـوا طؾى هذا,

العصؿة عـ الخطل. و  كقػقة وجقد هذاهلل بشقد الؽؾقـل فقؿـ  كنـبف  الؼدآن الؽدبؿ  

: دخـؾ عؾـك صللى اهلل عليله وآلله   ان معـ لك لؿـ  قـبض كبقـف »إلك جعػد الص دق إلك أن 

: فلرسـؾ ان إلقفـ  ف طؿة عؾقف  الن م  ـ وف مف  ــ الحـزن  ـ  ٓ بعؾؿـف إٓ ان 

ــد ــك أ ق ــؽ إل ــ  وبحــهللرف هلل فشــؽت ذل ــ ل: إذا  ڠالؿــم ـقـ   ؾؽــ  بنــؾل غؿف فؼ

 أحننت  ذلؽ وسؿعت الصقت ققلل لل. فلعؾؿوف  ذلؽ.

                                 
 .33عؼ يهلل آ   قة لؿحؿهلل رض  الؿظػد ص  (9)

 .969ص -954أ قل الهللبـ لؾحؾل ص  الؿنؾؽ   (8)

 .68أوايؾ الؿؼ ٓت لؾؿػقهلل ص  (4)
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بؽوب كؾؿـ  سـؿعهلل حوـك أربـت  ــ ذلـؽ  صـحػ .  ڠفجعؾ أ قد الؿم ـقـ 

قــ ل: رــؿ قــ ل: أ ــ  إكــف لــقف فقــف  ــلء  ـــ الحــ ل والحــدامهلل ولؽـــ فقــف عؾــؿ  ــ  

«بؽقن
(9)

. 

عـــ »ي الؽؾقـــل الجػــد إ ــقضهلل وقــهلل رو وموون الؽتووب الؿـسوووبة إلووى األئؿووة,

بؼــقل: إن عـــهللي الجػــد  ڠالحنــقـ ا ـــ أ ــل العــ ء قــ ل: ســؿعت أ ــ  عبــهلل ان 

إ ــقضهلل قــ ل: قؾــت: فــلي  ــلء فقــف ؟ قــ ل: ز ــقر داودهلل ومــقراة  قســكهلل وإكجقــؾ 

والح ل والحـدامهلل و صـحػ ف طؿـةهلل  ـ  أزعـؿ أن  ۏعقنكهلل و حػ إ داهقؿ 

ج إلك أحـهلل حوـك فقـف الجؾـهللةهلل وكصـػ فقف قدآك هلل وفقف    بحو ج الـ س إلقـ  وٓ كحو 

«الجؾهللةهلل ور ع الجؾهللة وأرش الخهللش
(8)

. 

 كؼد مذاب افتشقع افؽالمي يف افـبوة:

وأول    بقجف إلك    سبؼ: أن حصد إدلة الهللالة عؾـك  ـهللق الـبـل  ـ لؿعجزهلل 

عظؿة  ـ  جـ ء  هلل و ـف : ملسو هيلع هللا ىلصأ د  ددودهلل  ؾ هـ ك العهللبهلل الهللالة عؾك  هللق كبقة الـبل

ــــدبع ـــــ مش ــــف   چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ﴿ تهلل  

 .[88الـن ء: ] ﴾ڈ  ڈ  

إٓ الؿعجـزةهلل  ـع أن ملسو هيلع هللا ىلص وكقػ بصح أن بؼ ل: إكـف ٓ دلقـؾ عؾـك  ـهللق كبقمـف 

 ـ أكرب    بهللل عؾك كبقمف: وهذا    دفع  ـبعض عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـل  ملسو هيلع هللا ىلصسقدمف 

 لؿعجزةإلك اكؽ ر حصد إدلة الهللالة عؾك  هللق الـبقة  
(4)

. 

وأ      ذكدك   ـ أن الػؽد الشقعل آرـل عشديهلل قهلل اكػدد عـ الؿعوزلـة  عؼ يـهلل 

ا وؽده  عؾؿ ء الشقعة  ـ قبؾ أكػنفؿهلل وعؾـك رأسـف  الـذه ب إلـك أن الـقحل بــزل 

 عؾك إيؿةهلل ففق  ؿ  بعؾؿ  ط كف  ـ الهللبـ   لضدورة.

                                 
 .831ص 9الؽ   لؾؽؾقـل ج (9)

 .831ص 9الؿدجع الن  ؼ ج (8)

 .975ص96اكظد:  ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (4)
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أرسـؾف عؾـك »: ملسو هيلع هللا ىلص  و ـػ لؾـبـل  ڤقـقل عؾـل  :و ؿ  بـهللل عؾـك  ط كـف

«حقـ فكة  ـ الدسؾهلل ومـ زع  ـ إلنـهلل فؼػك  ف الدسؾهلل وخوؿ  ف القحل
(9)

. 

 انزكه انزاتع: اإلمامح:

ري سة ع  ة لشخص  ـ إ خ ص  حؼ »اإل   ة   الوشقع الؽ  ل عب رة عـ 

«إ ؾهلل ٓ كق  ة عـ غقد هق   دار الوؽؾقػ
(8)

. 

: اإلبؿـ ن  ـ رـل عشـد إ   ـ هلل دل الــص و ؿ  مؿقز  ف الوشقع الؽ  ل   اإل   ـة

عـ طدبؼ القحل عؾك أيؿوفؿ
(4)

. 

 كؼد مذاب افتشقع افؽالمي يف اإلمامة:

سقـصب  حثـ    هذا الؿقضع عؾك دعقى الــصهلل وســوخذ  ــ مػـدق الشـقعة 

 عهلل  قت كؾ إ  م  ؿـ ادعقا فقفؿ الـص واإل   ة: دلق ً ببطـؾ دعـقى وجـقد كـص 

هلل هذا الـص لؿ  ذهب الشقعة بؿقـو أو  ؿ ٓ  عهلل  ـقت كـؾ عؾك إيؿة: ٕكف لق وج

إ  م. وقهلل ك ن مػدق الشقعة   هذا الب ب مػدقو قهللبؿ هلل حقث اكؼنـؿ  ــ قـ ل  ن   ـة 

. وفدقة كػدمف: ٕكف لـؿ بؼ مـؾ  ــ ڤعؾك فدقوقـ: فدقة ق لت  ن   وف  ڤعؾل 

أجؾ اسكداد اإل   ة
(3)

 . 

                                 
 .999هنج الب غة ص (9)

 .987الؿنؾؽ   أ قل الهللبـ لؾحؾل ص  (8)

 .41الفهللابة لؾصهللوق ص  (4)

. مـللقػ: ا ــ  قـثؿ البحـدا,هلل 978ص -979ج ة   الؼق  ة   محؼقؼ أ د اإل   ة ص اكظد: الـ (3)

 هـ.9397 مسنة الف ديهلل قؿهلل  جؿع الػؽد اإلس  لهلل الطبعة إولٰكهلل 
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 عؾك ر ث فدق: افكق الشقعة ڤو عهلل اسوشف د عؾل 

النبئقة الذبـ أكؽدوا إ   ة الحنـ  ـ عؾل األوػ:
(9)

. 

س قت اإل   ة  ـ عؾل إلك ا ـف  حؿهلل وافهاكقة:
(8)

. 

 .(4)ڤاإل   ة   الحنـ  ـ عؾل  وافهافهة ؿافت:

وأ       عهلل  قت الحنـ  ــ عؾـل: فوػدقـقا عؾـك فـدقوقـ: فدقـة ذهبـت إلـك أن 

اإل   ة  عهلل الحنـ هل ٓ ـف
(3)

. 

 .(5)ڤوفدقة كؼؾت اإل   ة  ـ الحنـ إلك الحنقـ  ـ عؾل 

و عهلل  قت الحنقـ مػدق الشقعة عؾك أر ع فدق: فدقـة ق لـت: إن اإل   ـة لـزبـ 

الع  هللبـ  ـ الحنقـ
(6)

. 

وفدقة خدجت  ـ الوشقع إلك النـة
(7)

. 

وفدقة ق لت: اكؼطعت اإل   ة: ٕن إيؿة إكؿ  هؿ ر رة
(8)

. 

ة فؼ لت: إن اإل   ة ٓ ـ الحـػقةوأ   الػدقة الدا ع
(9)

. 

                                 
. مللقػ الؿػقهللهلل محؼقـؼ: فـ رس الحنـقنهلل الـ  ـد: دار الؿػقـهلل 919اكظد: الػصقل العشدة ص (9)

 .م9994 – 9393: الث كقة الطبعةهلل  قدوت –لؾطب عة 

. مـللقػ: عؿـة ان الجزايـديهلل محؼقـؼ : النـقهلل  فـهللي الدجــ يلهلل 499اكظـد: كـقر الرباهـقـ ص (8)

 هـ.9397الؿطبعة:  مسنة الـشد اإلس مهلل الطبعة إولك: 

 .  46اكظد: فدق الشقعة لؾـق خول ص (4)

ؿـهلل البـ قد مللقػ: عؾل  ـ بقكف الع  ؾلهلل محؼقـؼ:  ح 869ص 8اكظد: الصداط الؿنوؼقؿ ج  (3)

 9483البفبقديهلل الؿطبعة : الحقهللريهلل الطبعة إولك: 

 .869ص 8اكظد: الصداط الؿنوؼقؿ لؾع  ؾل ج  (5)

 .869ص 8والصداط الؿنوؼقؿ لؾع  ؾل ج  69اكظد: فدق الشقعة لؾـق خول ص (6)

 .  48اكظد: فدق الشقعة لؾـق خول ص (7)

 .  69اكظد: الؿدجع الن  ؼ ص (8)

والـجـ ة   الؼق  ـة    919والػصـقل العشـدة لؾؿػقـهلل ص 48عة لؾـق خول صاكظد: فدق الشق (9)

 .978محؼقؼ أ د اإل   ة ٓ ـ  قثؿ البحدا, ص 
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وقوود اسووتؿر التػوورق والتشوورذم إلووى أن دخؾوووا يف طصوور الحقوورة بؿوووت الحسوون 

 العسؽري.

وإذا    أضقػ إلك هذا أن الؽثقد  ؿـ ادعقت لفؿ اإل   ـةهلل هـؿ أكـ س لـؿ بدفـع 

لفؿ ذكدهلل  ؾ ك كقا  ـ جؿؾة العقامهلل الذبـ لؿ بشوفدوا  عؾؿ أو عؿـؾ: دل هـذا عؾـك 

اإل  م أفضؾ   العؾـؿ والـهللبـ والؽـدم »ن    ذهب إلقف الشقعة آرـل عشدبة  ـ أن أ

«والشج عة وجؿقـع الػضـ يؾ الـػنـ كقة والبهللكقـة
(9)

. قـقل  حـهللثهلل لـؿ بؽــ لـف أي 

وجقد   العصقر الؿوؼهلل ة: وٕجؾ هذا ك ن العهللبهلل  ــ هـمٓء إيؿـة كؽـداتهلل لـؿ 

 شقعة.ال ـ النـة أو  بكجؿ لفؿ  ـ اهوؿ  كجؿة إعق نهلل سقاء

 األال اخلامس: ادعاإ:

سبؼ  عـ  أن أ قل اإلبؿ ن عـهلل الشقعة خؿنة أرك نهلل و ـفـ  اإلبؿـ ن   لؿعـ دهلل  

ولؽــ  كجهلل أن  ـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل  ـ بـؽد هذاهلل وبدى أن أرك ن اإلبؿ ن إكؿ  

ـــ الؿطفــد الحؾــل:  ــة إن أ»هــل أر عــة فؼــطهلل بؼــقل ا  ركــ ن ربــت   أ ــقل آ   ق

«اإلبؿ ن: الوقحقهلل. والعهللل. والـبقة. واإل   ة
(8)

. 

فـنن اإلبؿـ ن   لؿعـ د   الوشـقع الؽ  ـل قـهلل مـلرد  عؼقـهللهتؿ    وطؾى كول حوال

اإل   ة  شؽؾ كبقد: وٕجؾ هذا مػددوا  عؼ يهلل لؿ بؼؾ ا  أحهللهلل و ـ هـذا  ـ  ذكـدوه 

الؽؾقــل عــ جعػـد  ـ أن أخدة   بـهلل اإل ـ مهلل بعطقفـ  لؿــ  ـ ءهلل و  هـذا بـدوي 

الهللكق  وأخدة لإل  م بضعف  حقث بش ء وبهللفعف  إلك  ــ بشـ ءهلل جـ يز لـف »الص دق: 

«ذلؽ  ـ ان
(4)

. 

                                 
 .395هنج الحؼ وكشػ الصهللق ٓ ـ الؿطفد الحؾل ص (9)

 .48أجق ة الؿن يؾ الؿفـ يقة ٓ ـ الؿطفد الحؾل ص (8)

 .319ص 9أ قل الؽ   لؾؽؾقـل ج (4)
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كـذا بــم ـ الوشــقع الؽ  ــل   لدجعــةهلل أي:  عــث الـــ س  ـــ قبــقرهؿ قبــؾ ققــ م 

إن ان معـ لك بـدد قق ـ   ــ إ ـقات إلـك الـهللكق     ـقرهؿ »الن عةهلل بؼقل الؿػقهلل: 

ــل كــ ــقـ الو ــقـ  ـــ الؿبطؾ ــهللبؾ الؿحؼ ــ  وب ــذل فدبؼ ــ  وب  كقا عؾقفــ  فقعــز  ـــفؿ فدبؼ

. ڠهلل وۏوالؿظؾق قـ  ـفؿ  ـ الظ لؿقـهلل وذلؽ عــهلل ققـ م  فـهللي آل  حؿـهلل 

ــهللكق  فدبؼــ ن: أحــهللهؿ   ـــ عؾــت درجوــف   اإلبؿــ نهلل  ــداجعقـ إلــك ال وأقــقل: إن ال

ؿق ؼـ تهلل فقدبـف وكثدت أعؿ لف الص لح تهلل وخدج  ـ الهللكق  عؾك اجوـ ب الؽب يد ال

دولة الحؼ وبعزه ا  وبعطقف  ـ الهللكق     ك ن بوؿـ ه. وأخد  ــ  ؾـغ الغ بـة  ان 

  الػن د واكوفـك   خـ ف الؿحؼـقـ إلـك أقصـك الغ بـ ت وكثـد  ؾؿـف ٕولقـ ء ان 

واقكافف النقئ تهلل فقـوصد ان مع لك لؿـ معهللى عؾقف قبـؾ الؿؿـ تهلل وبشـػل غـقظفؿ 

الـؼؿ تهلل رؿ بصقد الػدبؼ ن  ـ  عهلل ذلؽ إلك الؿقت و ـ  عهلله إلك   ـف  ؿ  بحؾف  ـ

«الـشقر و   بنوحؼقكف  ـ دوام الثقاب والعؼ ب
(9)

. 

 كؼد مذاب افتشقع افؽالمي يف ادعاإ: 

و   ذكدوه  ـ أن الهللكق  وأخدة لإل  م بضعف  حقث بش ء وبهللفعف  إلك  ـ 

ڳ  ڳ  ڳ   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ﴿بش ء.  ددود   ٔب ت 

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  

ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹     ﮺  ﮻  

﮼      ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                               

           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  

 أبة. ه. وغقد هذ[998 – 915طف: ] ﴾ۋ  جئ   حئ  مئ  

                                 
 .78ص-77ٓت لؾؿػقهلل صأوايؾ الؿؼ  (9)



 06 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ــذه افدراشــة ــام ا ــقع  ويف خت ــؿ الوش ــؼ فف ــ ن وف ــك أ ــقل اإلبؿ ــة إل الؿقجف

 مؼنـقؿفؿ حقـث  ــ –الؽ  لهلل ٓ  هلل  ـ الوـبقف عؾك أن  ذهبفؿ   أركـ ن اإلبؿـ ن 

 - الؿعـ دهلل اإل   ـةهلل الـبـقةهلل العـهلللهلل الوقحقـهلل: هـل أركـ ن خؿنـة إلك اإلبؿ ن أرك ن

 :ألمور   طؾ

 ملسو هيلع هللا ىلصأكف  خ لػ لؿ  رواه اإل  م  نؾؿ  ـ أن جرببؾ أمك إلك الـبـل  مر األول:األ

فلخرب, عـ اإلبؿ ن. ق ل: أن مم ـ  ـ نهلل و  يؽوـفهلل »بنللف عـ  دامب الهللبـهلل وفقف 

«وكوبفهلل ورسؾفهلل والققم أخدهلل ومم ـ   لؼهللر خقده و ده ق ل  هللقت
(9)

. 

 ن اإلبؿـ ن  ـ  لـقف  ـفـ هلل حقـث أن الوشقع الؽ  ل أدخؾ   أركـ األمر افهاين:

 عهلل اإل   ة ركـ   ـ أرك ن اإلبؿ نهلل وهق ققل    دلقؾ.

أكف أخدج  ـ أرك ن اإلبؿ نهلل    دل الهلللقؾ عؾك أكف  ـف هلل إذ إكف لؿ  األمر افهافث:

 بذكد  ـ هذه إرك ن: اإلبؿ ن   لؿ يؽةهلل والؽوب.

والؼـهللرهلل   لعـهلللهلل وهـق  منؿقة الوشـقع الؽ  ـل اإلبؿـ ن   لؼضـ ء األمر افرابع:

 اسؿ أخذوه عـ الؿعوزلةهلل ولؿ بدد  ف دلقؾ  حقح.

 

 

 
 

                                 
 .918 حقح  نؾؿ رقؿ  (9)



 

 

 

 

 انفصم انثاوً:
 

 انرشيع انفهسفي

 زيحـــعُذ االثُي عش
 

 وؾقه مبحهان: 

 راؿقة.ــريف بافػؾسػة اإلصــافتعؿبحث األول: ـاف 

 أبرز أظالم افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية.افهاين: ؿبحث ـاف 

 

 

 



 

 

 



 

 

 انًثحث األٔل

 انرعـزيـف تانفهـسفح اإلشـزاقـيح 

 

 افػؾسػة يف افؾغة:

الػؾنػة كؾؿة  عدا ـة عــ الققك كقـةهلل وهـل  دكبـة  ــ فـق  وهـق الؿحـب  ؾنـ ن 

عــهلل   مدجؿـقا الـكاث  -الققك نهلل وسقف  وهل الحؽؿة عـهللهؿهلل وقـهلل كؼؾفـ  العـدب 

إلك لغوفؿ اذا الؿعـك -الققك , 
(9)

 . 

ؾنقف  ؾغة الققك ن ففق:  حب الحؽؿةوأ   الػق
(8)

. 

 افػؾسػة يف االاطالح:

الػؾنػة حدكة  ـظؿة بؼقم ا  الداغب   أن بؽقن فقؾنقف هلل وهذا    لــ بـوؿ إٓ 

 عهلل آط ع عؾك حؼ يؼ الؿقجقداتهلل  ـ ك حقة العؾؿ  عؾؾف  إولكهلل و   بـوج عــ 

فقؿ   قـفـ هلل بؼـقل الػـ را ل: هذه العؾؾ  ـ  قجقداتهلل  ع العؾؿ  ع قة الؿقجقدات 

«الػؾنػة حهلله  و  هقوف : أهن  العؾؿ   لؿقجقدات  ؿ  هل  قجقدة»
(4)

. 

                                 
 هـ. 9315.  مللقػ: ا ـ  ـظقرهلل كشد أدب الحقزةهلل قؿهلل إبدانهلل 874ص 9اكظد: لن ن العدبهلل ج (9)

. مللقػ: الشفدسو ,هلل محؼقؼ:  حؿهلل سقهلل كـق ,هلل دار 61 -58ص  8اكظد: الؿؾؾ والـحؾهلل ج (8)

 .  بـ نل –الؿعدفة  لؾطب عة والـشد والوقزبعهلل  قدوت 

. مـللقػ: الػـ را لهلل دار الؿشـدقهلل  قـدوتهلل ط. الخ  نـة: 81الجؿع  قـ رأبل الحؽقؿقـ ص (4)

 م.8119



 02 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

والػؾنــػة الؿــمردة   الػــدق اإلســ  قة هــل الػؾنــػة الققك كقــة الؼهللبؿــةهلل وهــل 

مـؼنؿ إلك قنؿقـ: الػؾنػة الؿش يقة
(9)

 . والػؾنػة اإل داققة.

 اإلذاق يف افؾغة: 

ــ ــداء والؼ  ف أ ــؾ واحــهلل بــهللل عؾــك اإلضــ ءةهلل و ـــ ذلــؽ  ــدقت الشــقـ وال

الشؿفهلل إذا طؾعت. وأ دقتهلل إذا أض ءت. والشدوق: طؾقعف 
(8)

 . 

 افػؾسػة اإلذاؿقة يف االاطالح:

الػؾنػة اإل داققة فؾنػة ق يؿة عؾك الؽشػ والذوقهلل كنبة إلك اإل داق الـذي 

ؽ  ؾة   إل ـداق ت عــهلل هق  فقر إكقار العؼؾقة ولؿع هن هلل وفقض هن  عؾك إكػف ال

مجدده 
(4)

. 

والثؿدة الؿدجقة  ـ هذه الػؾنػة هل الحصقل عؾك هذا العؾؿ القؼقــلهلل الــ مج 

عـ اإل داق والؽشػهلل وهذا الؽشػ الػؾنػل الؿشدق عؾـك الـػـقس الؽ  ؾـة  ــ 

العؼقل الـقراكقةهلل  دهقن  ؿعدفة حؼقؼة القجـقدهلل عــ  ؿ رسـة النـ لؽ لؾدب ضـ ت 

الدوحقة
(3)

. 

                                 
الػؾنػة الؿش يقة هـل فؾنـػة أرسـطقهلل وبـذكد أن سـبب منـؿقة هـذه الؿهللرسـة   لؿشـ يقةهلل أن  (9)

أرسطق ك ن بهللرس م  ذمف    ق . والػؾنـػة الؿشـ يقة فؾنـػة معوؿـهلل عؾـك الؿــفج العؼؾـلهلل 

ومـــدى أكـــف الؿــــفج الصـــحقح لؾق ـــقل إلـــك الؿعدفـــةهلل وهـــل  عدفـــة مبحـــث   حؼـــ يؼ 

الؿحنقس تهلل  ـؼبة عـ النبب   وجقده  عؾك هذه الصقرةهلل  وخذة  ـ إدراك الع قة  قـ 

اكظـد: الػؾنـػة الققك كقـة لؾـهللكوقر  هذه الؿقجقدات الؿحنقسة  دمؼو لفذه الؿعدفة العؼؾقة.

واذا افكق الؿــفج إرسـطل   الؿعدفـة عــ الؿــفج . 57ص-55أحؿهلل النقهلل ر ض ن ص

إف طق,هلل فبعهلل أن  دح كؾ  ـفؿ   لن القاجب عؾك الػقؾنقف  عدفـة الحؼقؼـةهلل ف رقـف   

كـقن الحؼقؼـة والؿعدفــة الو  ـة  قجـقدة   عــ لؿ الؿثـؾهلل وذهـب إلــك أهنـ   قجـقدة   عــ لؿ 

 .  918آر نكوكغ ص الؿ دة. اكظد:  هللخؾ إلك الػؾنػة الؼهللبؿة لـ أ. هـ.

. مــللقػ ا ـــ فــ رس زكدبــ هلل  ؽوبــة اإلعــ م اإلســ  لهلل ط 863ص4اكظــد:  ؼــ بقف الؾغــة ج (8)

 هـ.9313

. مـللقػ:  ـؿف الـهللبـ  حؿـهلل  ـفدزوريهلل 919ص -911ص9اكظد:  دح حؽؿة اإل ـداق ج (4)

 .م8198 هـ9344: إولك الطبعةهلل الهللبـقة الثؼ فة  ؽوبةهلل وهبة مقفقؼ –محؼقؼ: أحؿهلل الن بح 

اكظــد: حؽؿــة اإل ــداق ضــؿـ  جؿــقع  ملػــ ت النــفدوردي الػؾنــػقة والصــقفقة لفـــدي  (3)

 الطبعــةهلل  غــهللاد –. مدجؿــة: فدبــهلل الزاهــلهلل  ـشــقرات الجؿــؾهلل  قــدوت 96ص 4كقر ــ ن: ج

 .8198: إولك



 06 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

أن فؾنػة اإل ـداق مؼـقم عؾـك العؾـؿ الوـ م  حؼقؼـة القجـقدهلل  هذا يتضح لـا ومن

ضؿـ طدبؼ  حهللد و دسقمهلل بؼقم عؾك جؿؾة  ـ العب داتهلل الول بؿ رسـف  الداغـب 

  أن بؽــقن فقؾنــقفو إ ــداقق : وهــذا  ــ  دفــع  ػ ســػة اإل ــداق إلــك مؼنــقؿ هــذه 

هللاهلل بق ـؾ  ــ سـؾؽف إلـك الػؾنػة إلك: عؿؾقة. وعؾؿقة. بشـؽ ن  عـ   ـفجـو واحـ

 عدفة الذات اإللفقة: وببصده  حؼقؼة الع قة  قـ واجب القجقد و ؿؽــ القجـقدهلل 

ٓ بـبغل أن معهلل إ قر الع  ة واإللفقـ ت الؿعــك إخـص »بؼقل  دمضك  طفدي: 

 الحؼــ ن ففــذان.  نــوؼؾقـ وفـــقـ عؾؿــقـ – ـــ وجفــة كظــد حؽؿــ ء الؿنــؾؿقـ  -

 هـق  ؿـ  القجـقد: هـق واحـهلل  قضـقع ولفؿ هلل واحهلل ـ وف عؾؿ   ؿجؿقعفؿ  بشؽ ن

« قجقد
(9)

. 

ــة القجــقد: أن  ــؿ الوــ م  حؼقؼ ــداققة عؾــك العؾ ــ م الػؾنــػة اإل  ــبب   قق والن

الػقؾنقف لـ بهللرك اإل ـداق إٓ  عـهلل الػــ ء   الـذات اإللفقـةهلل وحصـقل الؿشـ اة 

ػقؾنــقف هلل وٕجــؾ هــذا  ــدح أف طــقن  ــلن الالو  ــة  ــقـ الػقؾنــقف و ــقـ ان 

 بصـبح كظ  ـو »هلل ق ي ً:  ؿ رؾ ن 
ّ
الػقؾنقفهلل  جدبو  ح درـة  ـع الـظـ م اإللفـل

«وإلفقو  ؼهللر    منؿح  ف الطبقعـة اإلكنـ كقة
(8)

. وٕف طـقن كـص أوضـح  ــ هـذاهلل 

بجب عؾقـ  أن هندب  ندعة  ـ إرض إلك النـؿ ء و ؼـهللر  ـ  كنـوطقعهلل »بؼقل فقف: 

«نولؽل هندب بعـل أن كصبح  ثؾ ا
(4)

. 

وقهلل سؾؽ ف سػة الشقعة آرـل عشدبة هذا الؿنؾؽهلل فـجهلل النبزواري بعدف  

«الوشبف   إللفهلل أو الوخؾؼ  لخ ق ان عؾؿ  وعؿ »الػؾنػة  لهن  عب رة عـ 
(3)

. 

                                 
ــة: 431 ــدح الؿـظق ــة ص (9) ــللقػ:  دمضــك الؿطفــديهلل  مسنــة أم الؼــدىهلل الطبعــة  الث كق . م

 م.8119هـ ـ 9341

. كؼؾفــ  إلــك العد قــة:  ــققل 899ص9الجؿفقربــة ٕف طــقن ضــؿـ الؿحــ ورات الؽ  ؾــة ج (8)

 إهؾقة لؾـشد والوقزبعهلل  قدوتهلل سـة الطبع:  هللون., مدراز

 .998ص5 ح ورة رق مقوقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)

 زواريهلل  ؽوبة  صقديتهلل قؿهلل طبعة حجدبة.. مللقػ:    ه دى النب44ص8 دح إسؿ ء ج (3)



 00 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 تاريخ افػؾسػة اإلذاؿقة:

الػؾنػة اإل داققة فؾنػة  قغؾة   الؼهللمهلل ولعؾ أول فقؾنقف أ  ر إلك أ قلف  

ث غقرسهلل الذي ذكد عـ كػنف أكف ع بـ العـقالؿ العؾقبـة  ـ لحف  عـهلل الدب ضـة هق فق

الب لغةهلل وارمػع عـ ع لؿ الطب يع إلك ع لؿ الـػف وع لؿ العؼؾهلل فـظد إلك    فقف   ـ 

الصقر الؿجـددةهلل و ـ  لفـ   ــ الحنــ والبفـ ء والــقرهلل وسـؿع  ـ  لفـ   ــ الؾحـقن 

الشـدبػةهلل وإ ـقات الشـجقة الدوح كقـة
(9)

حؽـك عـــ »بؼــقل الصـهللر الشـقدازي:  .

فقث غقرث أكف عدج  ـػنف إلك الع لؿ العؾقي: فنؿع  صػ ء جقهد كػنف وذكـ ء قؾبـف 

«كغؿ ت إف ك وأ قات حدك ت الؽقاكب
(8)

. 

رؿ مقلك الوؿفقهلل لبزوغ فجد هذه الػؾنػة فقؾنقف آخدهلل هق سؼداط. الذي أ  ر 

الؿذهب الػؾنػل اإل داقل إ  رة  نقطة إلك وجقد الؿثؾهلل الول معورب أ ؾ
(4)

. 

وأ   الػقؾنقف الققك , الذي مؽ  ؾت الػؾنػة اإل داققة عؾك بهللبفهلل و ؾغ الغ بة 

بؼـقل العؾق  فقف : فل بح  دجع  لؽؾ فقؾنقف إ داقل أمك  ـ  عهللههلل ففق أف طقنهلل 

ــقر الؿــهلل د عـــ الظؾؿــ ت »: النــفدوردي أعظــؿ الؿؾؽــ ت  ؾؽــة  ــقت بـنــؾا الـ

ؿ بخؾ عـ  ؼقة ع قة  ع البهللنهلل إٓ أكف بربز إلـك عـ لؿ الــقر وبصـقد اكن خ هلل وإن ل

 عؾؼ    ٕكقار الؼ هدة: وبدى الحجب الـقربة كؾف    لـنبة إلك ج ل الـقر الؿحـقط 

الؼققم كقر إكقار كلهن   ػ فةهلل وبصقد كلكف  قضقع   الـقر الؿحـقط. وهـذا الؿؼـ م 

«عزبز جهللاهلل حؽ ه أف طقن عـ كػنف...
(3)

. 

                                 
 .88ص8اكظد: الؿؾؾ والـحؾ لؾشفدسو , ج (9)

ــة ج (8) ــة إر ع ــػ ر العؼؾق ــة   إس ــة الؿوع لق ــهلل 976ص9الحؽؿ ــهللبـ  حؿ ــللقػ:  ــهللر ال . م

 .م 9989: الث لثة الطبعةهلل لبـ ن – قدوت  -إحق ء الكاث العد ل دار  الشقدازيهلل

 .953ة لؾصهللر الشقدازي صاكظد: الشقاههلل الد ق ق (4)

حؽؿة اإل داق لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة لفـدي  (3)

 .849ص 4كقر  ن ج



 05 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

«الحؽؿ ء اإل داقققن: ريقنفؿ أف طقن» ويؼول الجرجاين :
(9)

. 

والــذه ب إلــك أن أف طــقن هــق  مســف فؾنــػة اإل ــداق هــق  ــذهب ف ســػة 

الشقعة آرـل عشدبةهلل حقث أ  ر  دمضـك  طفـدي إلـك أن الػ سـػة عؾـك كـقعقـ: 

لعؾؿــل الؿشـ يقنهلل وهــؿ أمبـ ع أرســطق الـذي كــ ن كثقـدًا  ــ  بعوؿـهلل عؾــك آسـوؼداء ا

والؼق س. وف سػة اإل ـداقهلل وهـؿ أمبـ ع أف طـقن الـذي كـ ن بعوؿـهلل عؾـك اإللفـ م 

واإل داق
(8)

. 

و   ذكده  دمضك  طفدي لقف أ دًا مػدد  فهلل  ؾ إن عؾؿ ء آمج ه الؽ  ـل  ــ 

ــلن  ــل عشــدبة بصــدحقن   «أف طــقن  مســف  هللرســة اإل ــداق»الشــقعة آرـ
(4)

 .

ذ ٕف طقنوبمكهللون عؾك أن اإل داقققـ م  ق
(3)

. 

كقػ بصح أن بؼ ل: إن أف طقن هق  مسف الػؾنـػة اإل ـداققةهلل  ـع  ؾنن ؿقل:

أكف قهلل ا وفد أن هذه الػؾنػة هل فؾنػة النفدوردي. قؾـ : إكؿ  ُكنبت هـذه الػؾنـػة 

إلك النفدوردي: ٕكف أ دز  خصقة  وؼهلل ة ح ولت أن مقفـؼ  ـقـ الـهللبـ اإلسـ  ل 

ٓ ٕكف هق الؿقجهلل لف هلل وهذا  ـ عكاف ف سـػة الشـقعة وفؾنػة أف طقن اإل داققةهلل 

ـــل   و ـــػف:  ـــقلهلل  ؼـــهلّلم إ ـــداقّقة »آرــــل عشـــدبةهلل بؼـــقل الخؿقـ الشـــقا الؿؼو

«اإلســــ م
(5)

ــــ ل:  ــــ  الصــــهللر الشــــقدازي فؼ ــــف الؿوعصــــب ». وأ  الشــــقا الؿولل

«ٕف طقن
(6)

. 

                                 
 .98الوعدبػ ت لؾجدج , ص (9)

. مللقػ:  دمضك  طفـديهلل مدجؿـة: إ ـداهقؿ الخزرجـلهلل دار الؿحجـة 935اكظد: الوقحقهلل ص (8)

 م8119 -هـ 9341البقض ءهلل الطبعة الث كقة: 

 .895مذكدة إعق ن لؾنبح , ص (4)

 .498ص 8اكظد:  نوهللرك سػقـة البح ر لؾش هدودي ج  (3)

. مـللقػ: الخؿقــلهلل مؼـهللبؿ : النـقهلل جـ ل الـهللبـ 53 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة ص (5)

 ش.  9486أ وق ,هلل  مسنة مـظقؿ و كشد آر ر إ  م خؿقـلهلل الطبعة الن دسة: 

 .54ص7ة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي جالحؽؿ (6)



 01 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هلل إٓ  ــ إكف ٓ بـنب الػؾنػة اإل ـداققة إلـك النـفدوردي كنـبة إكشـ ء ثم يؼال:

حؽؿـة  "ك ن ج ه ً  ؿملػ ت النفدورديهلل الذي بؼقل    هللابـة كو  ـف الؿعـدوف  ــ 

و   ذكدمف  ـ عؾؿ إكقار وجؿقع    ببوـك عؾقف وغقدههلل بن عهلل, عؾقـف »: "اإل داق 

كــؾ  ـــ ســؾؽ ســبقؾ ان عــز وجــؾهلل وهــق ذوق ا ــ م الحؽؿــة وريقنــف  أف طــقنهلل  

«  حب إبهلل والـقر
(9)

. 

 هللى قق م آراء النفدودي الػؾنػقة عؾك أراء الؿـؼقلة عـ أف طـقنهلل  و   ق ن

كجهلل أن النفدوردي بشقد إلك أف طـقن   جؿقـع كوبـف مؼدببـ  عؾـك »بؼقل أ ق رب ن: 

«أكف   حب الحؽؿة الذوققة
(8)

. 

أن ريــقف وإ ــ م و عؾــؿ الػؾنــػة اإل ــداققة هــق أف طــقن  واخلالاــة يف اــذا:

كؾ  ـ أمك  ـ  عهلله  ـ ف سػة اإل داقهلل و ـفؿ النفدورديهلل الققك ,هلل الذي أرد   

لــقف النــفدودي ســقى فقؾنــقف قدبــب قدا ــة كــربى  ـــ »بؼــقل هـــدي كقر ــ ن: 

«إف طقكققـ الجهللد الققك كققـ
(4)

. 

 

 

 

                                 
حؽؿة اإل داق لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة لفــدي  (9)

 .93ص 4كقر  ن ج

 .988أ قل الػؾنػة اإل داققة عـهلل النفدوردي ٕ ل رب ن ص (8)

 ؼـهلل  ت هـــدي كقر ـ ن عؾــك  ملػــ ت النـفدوردي ضــؿـ  جؿـقع  ملػــ ت النــفدوردي  (4)

 .88ص -89ص 9لػؾنػقة والصقفقة جا



 02 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

 تطور افػؾسػة اإلذاؿقة:

 ــدت فؾنــػة أف طــقن اإل ــداققة إلــك أن و ــؾت إلــك  ــقرهت  الؿع  ــدة 

 شقع الػؾنػل  ث ث  داحؾ:والؿش ههللة   الو

 ادرحؾة األوػ: افػؾسػة اإلذاؿقة يف افعرص افقوكاين: 

ارمبط ذكد الققك ن   لػؾنػةهلل كؿـ  اقـكن ذكـد الػؾنـػة   لققكـ نهلل ومعوـرب  هللرسـة 

أف طــقن الػؾنــػقة اإل ــداققة  ـــ أقــهللم  ــهللارس الققكــ ن الػؾنــػقةهلل وغ بــة فؾنــػوف: 

الػؾنـػة هـل اكونـ ب » ـدح  ـف عــهلل   قـ ل:  البحث عــ العؾـؿ القؼقــلهلل وهـذا  ـ 

«الؿعدفة
(9)

. والؿعدفة الػؾنػقة لهللى أف طقن هل أعؾك الؿدامب اإلكن كقة: وٕجؾ 

عؾك اإلكن ن أن بؽقن إكن كو غقد ع ديهلل وأن بؽقن  وؼهلل و   الحؽؿة »هذا أوجب 

« نــدعة
(8)

ــقـ القجــقدهلل  عوــرب ــة و  ــة القؼقـق ــقـ الؿعدفــة الحؼقؼق ــد ط   ًا أن . وهــق ب

« حٌب لؾحؼقؼة والقجقد»الػقؾنقف   فؾنػوف 
(4)

. 

وفؾنـــػة أف طـــقن مـــهللور فقؿـــ  بوعؾـــؼ  ـظدهتـــ  لؾقجـــقدهلل عؾـــك أن الؿ هقـــ ت 

الؿقجقدة   الخ رج هل  ـ حقث أ ؾف  و  دهت   قجـقد  ــ  ـ دة أزلقـةهلل وجـهللت 

قبؾ الز  ن
(3)

. 

فة اإل ـداققة: و ـ عؾؿ حؼقؼة هذا القجقدهلل عؾك هذا الـحق: فؼهلل اكونب الؿعد

أعؾك درجـ ت الؽؿـ ل: وعؾـك هـذا  ت ـ ع لؿ العؼقلهلل عؾك كؾ كػف  ؾغ الؿشدقة

ــقل أف طــقن:  ــفهلل بؼ ــف وأفع ل ــهللًا عـــ الخطــل   أققال ــفهلل  عق ســقؽقن ســعقهللًا   حق م

الحؽؿة مجعؾ الدج ل  حظق قـ عؾـك الـهللوام: ٕن الحؽؿـة ٓ بؿؽــ أن مخطـ  »

«قط
(5)

. 

                                 
 .954ص4 ح ورة بقرقهللبؿقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .856ص4 ح ورة بقرقػدو ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (8)

 .419ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)

ــداز  (3) ــة  ــققل مؿ ــة مدجؿ ــهللس ٕف طــقن ضــؿـ الؿحــ ورات الؽ  ؾ ــد:  حــ ورة   ر ـق اكظ

 .31ص8ج

 .949ص4 ح ورة بقرقهللبؿقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (5)



 56 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ــدى أف طــقن أن مؾؼــل الػقؾنــ ــة وب ــك الؿعدف ــقارهلل وحصــقلف عؾ قف لفــذه إك

اإل داققة: خدوج عـ  ؾؿة الجفؾهلل الؿحقطة  ؽؾ إكن ن لـؿ بعـدف   هقـة القجـقد 

اسوهللارة الـدوح لوعـرب  ــ الـفـ ر الـذي هـق »عؾك ضقء فؾنػة اإل داقهلل ولذا بؼقل: 

هلل أهنـ   أفضؾ قؾق ً  ـ الؾقـؾ إلـك الـفـ ر الحؼقؼـل: ارمؼـ ٌء كحـق الحؼقؼـة الوـل ســمكِّ

«الػؾنػة الحؼقؼقة
(9)

. 

وقهلل اسوؼدت الػؾنػة اإل داققة لػكة ز ـقـة عؾـك  ـ  رسـؿف أف طـقن: ٕكـف لـؿ 

بقجهلل  ـ إسب ب  ـ  بحـوؿ عؾـك ف سـػة اإل ـداق الوػؽقـد   إخداجفـ     ـقرة 

جهللبهللة. ولؽـ هذا لؿ بهللم أ هللاهلل  ـؾ وجـهلل   أز ــة  وـلخدة  ـ  أوجـب إعـ دة عـدض 

 صؾ   لػعؾ   الؿدحؾة الث كقة  ـ  داحؾ فؾنػة اإل داق.لفذه الػؾنػةهلل وهق    ح

 ادرحؾة افهاكقة: األؾالضوكقة ادحدثة:

إف طقكقــة الؿحهللرــة عبــ رة عـــ  جؿقعــة  ـــ أراء الػؾنــػقة الؿـنــق ة إلــك 

أفؾقطقـهلل ولقنت الـنبة هـ  كنبة إبج دهلل  ؾ الؿداد: إع دة اكو ج وعدضهلل إذا  ـ  قـ م 

قهده إ فــ را لػؾنــػة أف طــقن   عبــ ءة جهللبــهللةهلل  ــع  عــض  ــف أفؾــقطقـ كــ ن   جــ

إف طقكقـة الؿحهللرـة  ـذهب »اإلض ف تهلل وقهلل ج ء   الؿقسقعة العد قة الع لؿقـة: 

فؾنػل مطقر عـ فؾنػة أف طـقنهلل وأخـذت أبضـ  أفؽـ ر  ــ فقثـ غقرسهلل وأرسـطق 

«والدواقققـ
(8)

. 

 ـف  ــ إ ـهللاء عـدض كظدبـة    ق م  ولعل من أبرز الؿسائل التي ابتؽرها أفؾوصقن:

فؾنػقة جهللبهللةهلل هل كظـدة الػـقض والصـهللورهلل الوـل مصـقر  ؿؽــ القجـقد عؾـك أكـف 

القاحـهلل لـقف  شـلء  ــ إ ـق ء كؾفـ هلل »هلل بؼـقل أفؾـقطقـ: فقض بػقض عـ ان 

«وإكؿ  مخدج إ ق ء كؾف   ـ القاحهلل
(4)

. 

                                 
 .876ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

. مــللقػ:  جؿقعــة  ـــ البــ حثقـهلل الـ  ــد:  مسنــة 318ص8الؿقســقعة العد قــة الع لؿقــة ج (8)

 .م9999 –هـ. 9399أعؿ ل الؿقسقعة لؾـشد والوقزبعهلل الطبعة الث كقة: 

. كؼؾــف إلــك العد قــة عـــ إ ــؾ الققكــ , الــهللكوقر : فدبــهلل جــربهلل 349م ســقع ت أفؾــقطقـ ص (4)

  ــدونهلل الطبعــة  داجعــة : الــهللكوقر جقــدار جفــ  لهلل الــهللكوقر : ســؿقح دغــقؿهلل  ؽوبــة لبـــ ن ك

 م.9997إولك : 



 58 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

ــــك الػ ســــػة اإلســــ  ققـهلل  ــــد عؾ ــــلرقد كبق ــــة م ــــذه الـظدب ــــهلل حصــــؾ لف وق

عـ أفؾقطقـ أخذ الػ سػة اإلس  ققن فؽدة الصهللورهلل »الدحؿـ  هللوي:  عبهلل لبؼق

«وبنؿقهن  أبضو الػقض
(9)

. 

فنكـف و نـبب مؼـ رب فؾنـػة أف طـقن اإل ـداققة   ـع  ـ  طدحـف  وطؾى كل حال

إن »أفؾقطقـ: فؼهلل أكهلل هـدي كقر  ن عؾك أهنؿ    حؼقؼة إ د  ـلء واحـهللهلل قـ ي ً: 

  ا ــط ح القــقم الؿشــ يققـهلل ومــدادف إف طــقكققـهلل أو  كؾؿــة اإل ــداقققـ مؼ  ــؾ

«إف طقكققـ الحهللبثقـ
(8)

. 

أن الــهللافع الــديقف ٕفؾــقطقـ فقؿــ  قــ م  ــف  ـــ إخــداج لػؾنــػة  وموون الؿوورجح

أف طقن   رقب جهللبهللهلل هـق: وجـقده  ـلرض مقجـهلل اـ  أدبـ ن سـؿ وبةهلل مخوؾـػ   

الول كشل فقف  أف طقن الققكـ ,: وهـذا  ـفجف  الؿعد هلل وعؼ يهلله  الهللبـقةهلل عـ البئقة 

   حوؿ عؾقـف الوقفقـؼ  ـقـ فؾنـػة أف طـقن اإل ـداققة و ـقـ الؿــفج الـهللبـل النـ يهلل 

ــة الؿحهللرــةهلل الؼ يؿــة عؾــك كظدبــة الػــقض  والؿوبــع: فــلمك اــذه الػؾنــػة إف طقكق

 والصهللور.

تهلل وقهلل ق م فدفقربقس  جؿع آراء أفؾقطقـ   كو ب  نوؼؾهلل بعـدف   لو سـقع 

وك ن هذا  ق قة وإبع ز  ـ أفؾقطقـ إلك فدفقربقس
(4)

. 

وقهلل حصؾ  نبب    خؾػف أفؾقطقـ  ــ فؾنـػة: مـلرقد عؾـك كثقـد  ــ الػ سـػة 

ــلرد  ـــ  ــقر م ــدز هــمٓء الػ ســػةهلل و  ــليت النــفدوردي كلحــهلل أ  اإلســ  ققـهلل وب

دح قق  ـف  شـ -قـوأفؾـقط أف طـقن اـ  أمـك الول –النفدوردي   لػؾنػة اإل داققة 

ذكده أفؾقطقـ   كظدبة الػقض والصهللورهلل و ح ولة  ـبغف    لصـبغة اإلسـ  قةهلل    

ــــةهلل  ــــد إف طقكق ــــة الـظ ــــدعقةهلل مخــــهللم وجف ــــ ظ   ــــوعؿ ل ألػ ـــــ خــــ ل اس  

                                 
 .  36ص 8 قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي ج  (9)

-999ص4 ؼــ ل عـــ  ــ   ــهللرا لفـــدي كقر ــ نهلل كؼــ ً عـــ:  نــوهللرك ت أعقــ ن الشــقعة ج (8)

 . مللقػ: حنـ إ قـهلل الـ  د : دار الوع رف لؾؿطبقع تهلل سـة الطبع:  هللون.811ص

 .38اكظد: م سقع ت أفؾقطقـ ص (4)
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 ؿؽـ القجـقد لـقف  ؿـػصـؾ عــ واجـب القجـقدهلل  ـؾ هـق مطـقر  أن إلك ومذهب

الــقر عؾـك إكـقار إ داق كقر »واقع   الذات اإللفقةهلل بؼقل  قا اإل داق   هذا: 

الؿجددة لقف   كػص ل  لء  ـف كؿ  مبقـ لـؽهلل  ـؾ هـق كـقر  ـع عل بحصـؾ  ــف   

«الـقر الؿجدد عؾك  ث ل     ّد   الشؿف عؾك    بؼبؾ  ـف 
(9)

. 

 ادرحؾة افهافهة: افعرؾان:

الؿداد   لعدف ن الػؾنػل: البحث   القجقد:  ؼصهلل  عدفـة كقػقـة وجـقدههلل و ـ  

ـ واجب القجـقد و ؿؽــ القجـقد: عــ طدبـؼ الدب ضـ ت الدوحقـة. هل الع قة  ق

 وهق بـؼنؿ إلك قنؿقـهلل هؿ :

وهــق قنــؿ ببحــث   و ــ يػ اإلكنــ نهلل و ــ  بجــب عؾقــف  ـــ  العرفووان العؿؾووي:

 أعؿ ل: لؽل بصػل وبطفد كػنف:  ؿ  بمهؾف ٕن بصؾ إلك العدف ن العؾؿل.

 ل الـظـــد   وهـــق عؾـــؿ بخـــوص  وػنـــقد القجـــقد  ــــ خـــ العرفوووان العؾؿوووي:

هلل عؾـك وفـؼ أ ـقل الؿقجقدات الخ رجقةهلل و ـ أبـ أمتهلل و  هل ع قوف   ـ ن 

فؾنػة اإل داق
(8)

. 

وأ   الع رف فنكف  ـ محؼؼ   لػـقـ جؿقع هلل ومؿؽـ  ـ محؼقؼ العدف ن العؿؾـلهلل 

الع رف هق  ــ أ ـفهلله ان معـ لك ذامـف »ودان   لعدف ن العؾؿلهلل بؼقل حقهللر أ ؾل: 

«فع لف  طدبؼ الؽشػو ػ مف وأ
(4)

. 

وٓ ُبعدف   أي وقت  فد اسوخهللام هذا الؿصطؾحهلل ولؽـ إ د الؿوػـؼ عؾقـف 

 .العؾؿ  قـ ف سػة الشقعة آرـل عشدبة أن ا ـ عد ل هق الؿؼعهلل والؿم ؾ ٕ قل هذا

                                 
 .984ص 4الؿدجع الن  ؼ ج (9)

. مــللقػ:  دمضــك الؿطفــديهلل معدبــب: الشــقا عؾــل 69ص -66اكظــد: العدفــ ن والؽــ م ص (8)

 م.9998هـ ـ 9394خ زمهلل الهللار اإلس  قة لؾطب عة والـشد والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

 مـللقػ: حقـهللر أ ؾـلهلل مصـحقح ومؼـهللبؿ:. 889كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ ص (4)

 .م9978 – 9458هلل بحقك إسؿ عقؾ عثؿ ن –كقر  هـدي 
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أو ـؾ  حقـك الـهللبـ العدفـ ن إلـك  دحؾـة جهللبـهللة لـؿ »بؼقل  دمضك  طفـدي: 

ــف  ؾقغفــ هلل فلكشــل الؼ ــ ,  ـــ العدفــ نهلل أي قنــؿف العؾؿــل والـظــدي بنــبؼ ل نــؿ الث

«والػؾنػلهلل والع رفقن  ـ  عهلله مـ ولقا فو ت   يهللمف
(9)

. 

و   ذكده  دمضك  طفدي بجب أٓ بػفؿ  ـف أن ا ـ عد ـل هـق الؿـشـل لؾػؾنـػة 

الصقفقة: ٕن    أمك  ف ا ـ عد ل    ملػ مف لؿ بؽـ  قئو جهللبهللا لؿ بعفـهلل  ــ قبـؾهلل 

أمك  ف  ع  ملػ ت النفدوردي: بجهلل أن الؿحوقى واحهللهلل هـق الـذه ب فؿـ ق رن    

إلك أن  ن ؽ ن اإلكن ن البؾقغ إلك درجة اإلكنـ ن الؽ  ـؾ: و ــ رـؿ الحصـقل عؾـك 

 العؾؿ القؼقـل.

فـ  ـ عد ـل بعـهلل أغـزر مللقػـ هلل  ـع احوـقاء  ملػ مـف لؾؼقاعـهلل الػؾنـػقةهلل  ومع هذا

ـ قبؾهلل و ـ الؿحوؿـؾ أن ا ــ عد ـل وكنقهت   للػ ظ  قفقةهلل وهق  لء لؿ بعدف  

قهلل اسوػ د هذا  ــ الـف بـة الوـل اكوفـك إلقفـ  النـفدوردي: فحـ ول قـهللر آ ؽـ ن أن 

 "العدفــ ن  "بعــدض فؾنــػة اإل ــداق   اســؿ لطقــػهلل ٓ مشــؿئز  ـــف إكػــفهلل وهــق 

بعوؿـهلل معؼقـهلل البنـقط وإخػـ ء »وخصق   إذا    مذكدك  أن ا ـ عد ل ك ن    ملػ مف 

ٕغداض   كػنف. فعب رامف محوؿؾ   أغؾـب إحقـ ن  عـقـقـ عؾـك إقـؾهلل  الظ هد:

أحهللهؿ    هد وهق    بشقد  ف إلك   هد الشدعهلل والث ,  ـ طـ وهـق  ـ  بشـقد  ـف إلـك 

ؼ الـظد    ع كقف وبهللرك  دا قف ٓ بنعف إٓ الؼقل  لن الـ حقة   ذهبفهلل ولق أن  ـ بعؿِّ

أما ما يذكره مؿا له صؾة بظاهر الشرع فنكؿا يؼدموه  الث كقة هل الفهللف الذي بد ل إلقف.

إرضاء ألهل الظواهر مون الػؼفواء الوذين يخشوى أن يتفؿووه بوالخروج والؿوروق. ففوو 

«يتخقل دائؿًا وجود أطداء
(8)

. 

                                 
 .99الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (9)

الـ  د دار الؽو ب العد ـلهلل  قـدوتهلل  .97ص9 ؼهلل ة أ ق الع  عػقػل عؾك فصقص الحؽؿ ج (8)

  هللون.
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وقهلل ا وهلل أرد ا ـ عد ل إلك أن و ؾ إلك الشقعة آرـل عشدبةهلل ولؽـ هذا إرـد 

ــقعلهلل إٓ ــذهب الش ــ ق الؿ ــك أعؿ ــؿ بصــؾ إل ــذه أراء ل ــل لف ــ ق الخؿقـ ــهلل اعوـ   ع

 الػؾنػقة: و نببف   ر لؾعدف ن سقق رايجة   أوس ط الشقعة آرـل عشدبة.

و نــبب هــ مقـ الشخصــقوقـهلل أي: ا ـــ عد ــل والخؿقـــل فشــ  منــؿقة الػؾنــػة 

اإل داققة   لعدف نهلل إذ أن ا ـ عد ل ق م  ـشد هذا الؿصطؾح  قـ الصقفقةهلل وأ ـ   ـقـ 

عشدبة فؽ ن لؾخؿقـل   هذا القهلل الطقلك.  ؾ ٓ كب لغ إن قؾـ : إكـف قـهلل  الشقعة آرـل

الوبف عؾك  عض طؾبة العؾؿ محؼقؼ الع قة  قـ العدف ن وفؾنػة اإل داقهلل و ؿ  زاد 

إ د الوب س :  فقر أق م  قعقة منعك لؾػصؾ  قـ العدف ن وفؾنـػة اإل ـداققةهلل  ـع 

الشقعل آرـل عشـدي عؾـك أكـف إ ـداز الحدص الشهللبهلل عؾك عدض الؿـوج الػؾنػل 

لؿــ    كــ م أهــؾ البقــت  ـــ عدفــ نهلل ولــقف  ــقئو  نــوؿهللًا  ـــ خــ رج الؿــذهب 

الشقعل
(9)

. 

 ظالؿة افػؾسػة اإلذاؿقة بافتصوف افػؾسػي:

 ـ الؼض ب  الوـل حصـؾ فقفـ  أخـذ ورد: حؼقؼـة الع قـة  ـقـ الػؾنـػة اإل ـداقة 

م الوصــقف الػؾنــػل  ــلء  غــ بد والوصــقف الػؾنــػلهلل وهــؾ هؿــ   ــلء واحــهللهلل أ

لؾػؾنــػة اإل ــداققةهلل والــذي بمكــهلله البحــث العؾؿــل أن فؾنــػة أف طــقن والعدفــ ن 

مشقد الحؽؿ ء »الصق   لء واحهللهلل وهق    أ  ر إلقف ا ـ عد ل  ؼؾؿفهلل عـهلل   كوب: 

 لن الغ بة الؿطؾق ة لؾعبـهلل: الوشـبف   إللـفهلل ومؼـقل فقـف الصـقفقة: الوخؾـؼ   ٕسـؿ ء. 

«ت العب راتهلل ومقحهلل الؿعـكف خوؾػ
(8)

. 

                                 
اكظد: العدف ن الشقعل. مؼدبد  حـث كؿـ ل الحقـهللريهلل  خؾقـؾ  رزقهلل الؿداجعـة الؾغقبـة: عبـهلل  (9)

 -هـــ  9389هلل الطبعــة إولــك: عبــهلل الحنــقـهلل دار فداقــهلل لؾطب عــة والـشــدهلل إبــدانهلل قــؿالدضــ  

 م.8118

. مللقػ:  حقل الهللبـ  ـ عد لهلل محؼقؼ ومؼـهللبؿ: د 938ص94الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج (8)

. عثؿ ن بحقكهلل مصهللبد و داجعة: د. إ داهقؿ  هللكقرهلل جؿفقربـة  صـد العد قـةهلل وزارة الثؼ فـة 

 م .9973 - 9493واإلع مهلل
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الػؾنــػة هـل: الوشــبف »وهـذا  ـ  كجــهلله   الوشـقع الػؾنــػلهلل بؼـقل النـبزواري: 

ــلخ ق ان ــؼ   ــف أو الوخؾ «  إلل
(9)

ــهللالدزاق الؽ  ــ ,  ــ  كجــهلل عب  الػقؾنــقف-.  قـؿ

«ق اإللفقة  ٕخ  الوخؾؼ: هق الوصقف»: بؼقل -الصق 
(8)

. 

قـ   الوصـقف الػؾنـػل والػؾنـػة اإل ـداققةهلل وإذا    كظدكـ  إلـك أقـقال البـ حث

فنـجهللهؿ بمكهللون عؾك أن  قا اإل ـداق رجـؾ  ـق هلل بؼـقل أ ـق القفـ  الوػوـزا,: 

«بعورب النفدوردي الؿؼوقل  ـ أوايؾ  وػؾنػة الصقفقة»
(4)

. 

   دراسة فؾنػة النـفدوردي  ً طقب  وقوً  أ ضك الذي –هـدي كقر  ن كؿ  كجهلل 

  لكف الؼقل بؿؽــ هلل والصغدى الؽربى  ملػ مف  جؿقع خ ل ـ »: بؼقل –اإل داققة 

« ق   ـحك ذا دايؿ  ك ن
(3)

. 

 ؾ إن النفدوردي كػنف ٓ بػدق  ـقـ الوصـقف الػؾنـػل والػؾنـػة اإل ـداققةهلل 

الصـقفقة والؿجـددون  ــ اإلسـ  ققـ سـؾؽقا طدبـؼ أهـؾ »وهذا  ـ هد  ــ ققلـف: 

«الحؽؿة وو ؾقا إلك بـبقع الـقر
(5)

. 

 أكـف فنــجهللهلل وفؾنـػوف –  ـق  فقؾنـقف أكـرب –  عـهلل الـظد إلك ا ـ عد ـل وأ 

 الؿغـدب   اإل ـداققة الؿهللرسة أمب ع و ـ» رب ن أ ق بؼقلهلل    وق ز إ داقل فقؾنقف

هللرسـة اإل ـداققة الؿ  ؿثؾـل أكرب العد ل ا ـ وبعوربهلل الصؼؾل سبعقـ وا ـ عد ل ا ـ

دة: والقجــقد   كظــده واحــهلل   إكــهلللف مؾــؽ الؿهللرســة الوــل أسنــف  ا ـــ  نــ

                                 
 .84ص8 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

. مللقػ: عبهللالدزاق الؽ   ,هلل محؼقؼ:  عبهللالع ل   هقـهلل 973 صطؾح ت عؾؿ الوصقف ص (8)

 م.9998 -هـ 9394  هقـهلل دار الؿـ ر لؾـشد والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

ب عــة: دار الثؼ فــة هلل مــللقػ: أ ــق القفــ  الوػوــ زا,هلل ط998 ــهللخؾ إلــك الوصــقف اإلســ  ل ص (4)

 لؾـشد والوقزبعهلل الطبعة الث لثة.

 ؼــهلل  ت هـــدي كقر ــ ن عؾــك  ملػــ ت النــفدوردي ضــؿـ  جؿــقع  ملػــ ت النــفدوردي  (3)

 .983ص 9الػؾنػقة والصقفقة ج

الوؾقبح ت العد قة لؾنفدوردي ضـؿـ  جؿـقع  ملػـ ت النـفدوردي الػؾنـػقة والصـقفقة  (5)

 .914ص 8لفـدي كقان ج
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 وجؾ عـ الجقهد اإللفل القاحهللهلل أي أكف بعوــؼ  ـذهب وحـهللة القجـقدهلل أ ـ   هق إذ

ــ   ــهللافع عـف ــل ب ــ ن الو ــدة وحــهللة إدب ــؼ فؽ ــف بعوـ ــةهلل أي أك ــ   وؽ فئ ــهللب ك ت فؽؾف ال

«النفدوردي أبض 
(9)

. 

كجهلل عؾل س  ل الـشـ ر بعـهللد هـمٓء الػ سـػة اإل ـداقققـهلل ضـؿـ  ويف الؿؼابل

 ؿ  ٓ ؽ فقـف أن الوصـقف الػؾنـػل   اإلسـ م قـهلل مـلرد » سػة الصقفقةهلل ق ي : ف

  لغـقص: وسؼط عهللد  ـ  ػؽدي اإلس م ضحقة لفهلل  ـفؿ الحـ ج والنـفدوردي 

ـــل  ـــهللبـ  ــــ عد  وعـــقـ الؼضـــ ة الفؿـــذا, وا ــــ ســـبعقـ والششـــكي و حقـــل ال

«وغقدهؿ
(8)

. 

 "ريــقف آمحــ د النــقفقـل كؿــ  كجــهلل الخؿقـــل   رســ لوف  الوــل أرســؾف  إلــك 

بــهللعقه فقفــ  إلــك الوقحقــهللهلل بجؿــع  ــقـ النــفدوردي وا ـــ  " قخ يقــؾ غقر  مشــقف 

عد لهلل  عوربًا أهنؿـ  بؿـث ن الوقحقـهلل والـهللبـ الصـحقحهلل وقـهلل جـ ء   هـذه الدسـ لة: 

بؿؽـفؿ الدجقع إلك كوب النـفدوردي رحؿـف ان   حؽؿـة فؾنـػة اإل ـداق لؽـل »

نؿ وكؾ  قجقد   ديهلل بػوؼد إلك الـقر الؿطؾؼ الؿـزه عـ بشدحقا لؽؿ كقػ أن الج

أن بهللرك   لحفهلل وأن اإلدراك الشفقدي  ـ كػف اإلكن ن لحؼقؼوف  ــزه أبضـو عــ 

الظقاهد الحنقة. واطؾبقا  ــ كبـ ر إسـ مذة أن بداجعـقا أسـػ ر الحؽؿـة الؿوع لقـة 

الصـ لحقـ ـ لؽـل لصـهللر الؿوـللفقـ ـ رضـقان ان معـ لك عؾقـف وحشـده  ـع الـبقـقـ و

بوضح أن حؼقؼة العؾؿ هل ذلؽ القجقد الؿجدد عـ الؿ دة: وأّن كـؾ  عدفـةهلل  ـزهـة 

عـ الؿ دة ولـ مخضع ٕحؽ  ف . وٓ أمعـبؽؿهلل فـ  أمطـدق إلـك كوـب العـ رفقـ وٓ 

سقؿ   حقك الهللبـ  ـ عد ل فنذا أردمؿ آط ع عؾك  ب حث هـذا العظـقؿ فقؿؽــؽؿ 

يؽؿ  ـــ إذكقــ ء الــذبـ لفــؿ  ــ ع طقبــؾ   أ ثــ ل هــذه أن مخوــ روا عــهللدًا  ـــ خــربا

«الؿب حث ومدسؾقه  إلك قؿ
(4)

. 
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 55 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

ــك أن الوصــقف  ــهللل عؾ ــل م ــة الو ــد وضــقح هلل ســلذكد  عــض إدل ــ دة إ  ولزب

الػؾنػلهلل والػؾنػة اإل داققةهلل والعدف نهلل  نؿق ت لؿنؿك واحهللهلل ومربهـ عؾـك أن 

طــقن اإل ــداققةهلل رــؿ  ـــ امبعــفهلل  ــ  عـــهلل عدفــ ء الشــقعة إكؿــ  هــق ا وــهللاد لػؾنــػة أف 

 كلفؾقطقـهلل والنفدورديهلل وا ـ عد ل.

 افدفقل األول: االتػاق يف ـقػقة وجوإ افعامل:

خؾؼ الع لؿ  ـ العهللم هق العؼقهللة الؿوبعة  ــ أهـؾ اإلسـ مهلل  جؿقـع مقجفـ هتؿ 

وفدقفؿهلل وأ   عـهلل أهؾ اإل داق ف   لء بخؾؼ  ـ العـهللمهلل  ـؾ جؿقـع الؿقجـقدات 

إن كـ ن  عـهلل »نـبب فـقض بػـقض  ــ الـذات اإللفقـةهلل بؼـقل أفؾـقطقـ: إكؿ  مقجـهلل  

إول  لءهلل ففق  ـ هذا إول حوؿوهلل فن   أن بؽقن  ـف سـقاًء  ـ  مقسـطهلل وإ ـ  أن 

بدد إلقـف  وقسـط  ـ   ـقـ الطـدفقـهلل فقؽـقن كظـ م الثـقا, والثقالـث: ف لثـ , بـدد إلـك 

بؽقن  لء قبؾ إ ـق ء كؾفـ  وهـق إولهلل والث لث إلك الث ,: ذلؽ ٕكف ٓ هلل  ـ أن 

 نقطهلل فقؽقن  خوؾػو عؿـ  بوـلخد عؾقـف ق يؿـو   ذامـف  ـع ذامـفهلل لـقف  خوؾطـو  ؿـ  

 ففـق آخـدهلل وجـف  ــ غقـده إلـك ح ضـداً  بؽـقن أن – ذلـؽ  ع –بـبعث عـفهلل و قسعف 

«حؼو القاحهلل
(9)

. 

وعؾك خط  أفؾقطقـ س ر ف سـػة اإل ـداق  ؿــ بـونـب إلـك اإلسـ مهلل وعؾـك 

أسفؿ النـفدورديهلل الـذي حـ ول الوقفقـؼ  ـقـ الؿـذهب إفؾـقطقـل و ـقـ الـهللبـ ر

كقر إكقارهلل وعـف مػقض أكقار  ؿؽــةهلل هـل عبـ رة عــ  اإلس  لهلل  عوربًا أن ان 

ف لـقر إقدب فؼقد   كػنف غـل   ٕولهلل ووجقد كـقر »ع لؿ اإل ؽ نهلل بؼقل   هذا: 

هلل فؼـهلل عؾؿـت أن آكػصـ ل وآمصـ ل  ــ  ـ كقر إكقار لقف  لن بـػصؾ  ـف  لء

خقاص إجدامهلل ومع لك كقر إكقار عـ ذلؽهلل وٓ  لن بـوؼؾ عـف  ـلءهلل إذ الفقئـ ت 

«ٓ مـوؼؾ
(8)

. 
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 51 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ولؽـ   ذا عـ مصقر عدف ء الشقعة آرـل عشدبة لقجقد العـ لؿهلل هـؾ هـؿ عؾـك 

رهلل وعؾـك كػف هذا الؿعوؼهلل الػؾنػل؟ القاقع أهنؿ  ـ أمبـ ع كظدبـة الػـقض والصـهللو

بػـقض  ــ القاجـب »أس س هذه الـظدبة بػندون وجقد الع لؿهلل بؼقل النـبزواري: 

«مع لك عؼؾهلل و ـ ذلؽ العؼؾ عؼؾ آخدهلل إلك  بؾغ  حهللود
(9)

. 

و   ذكـده النـبزواري  ــ أن الػـقض اإللفـل بونؾنـؾ إلـك أن بصـؾ إلـك  بؾـغ 

الخؿقــل   حهللودهلل ٓ بعـل أن الػقض ٓ بشؿؾ جؿقـع الؿقجـقدات. وهـذا  ـ  أكـهلله

 ـ  ـوفك الـف بة لؾحؼ يؼ الؿجددة »عـهلل    دح  لن الػقض اإللفل    ؾ لؾجؿقعهلل 

«العؼؾقة إلك آخد الوـزٓت لحؼقؼة القجقد
(8)

. 

وقهلل وجهلل  ـ الب حثقـ  ـ الوبف عؾقف ففؿ حؼقؼـة الػؾنـػة اإل ـداققة   كظدبـة 

ولقنـت  دمبطـة  الػقضهلل فوقهؿ أن عؿؾقة الػقض عــهلل اإل ـداقققـ  دمبطـة  ـ ٕكقار

  لعؼقل. وهذا خطل واضح: ٕن إكقار   فؾنػة اإل ـداق هـل العؼـقلهلل بؼـقل أ ـق 

لقف الؿذهب اإل داقل  نوؼ ً عـ  ذاهب الػقض الوـل سـبؼوف والوـل مـلرد »رب ن: 

ا  كؾ الولردهلل لذلؽ بؿؽـ أن بعهلل هذا الؿذهب وعؾك إخص البــ ء القجـقدي فقـف 

«ة العؼقل العشدةاسوؿدارا  طدبؼة    لـظدب
(4)

. 

ــ لعؼقل  ــلء  ــة الػــقض   فؾنــػة اإل ــداق   و ــ  أ ــ ر إلقــف  ـــ ارمبــ ط كظدب

 وهــذاهلل  عشــدة العؼــقل محصــد أن – اإل ــداق فؾنــػة   – ــحقح. إٓ أكــف ٓ بصــح 

وكحـــ ك قــل  ـــ جهللبــهلل هـــ  الـظدبــة »إلقــف قــ ي ً:  بشــقد كقر ــ ن هـــدي كجــهلل  ــلء

فدوردي بدفض  ـ جهللبهلل هــ  حصـد العؼـقل   النقـقبة لػقض العؼقل... لؽـ الن

«عشدةهلل كؿ  بوؿ ذلؽ   الؿش يقة اإلس  قة
(3)

. 

                                 
 .  683ص8 دح الؿـظق ة لؾنبزواري ج (9)

. مــللقػ: الخؿقـــلهلل معدبــب ومعؾقــؼ: أحؿــهلل الػفــديهلل كشــد دار الوعــ رف 59ســد الصــ ة ص (8)

 لؾؿطبقع تهلل  قدوت.

 .975أ قل الػؾنػة اإل داققة عـهلل النفدوردي ٕ ل رب ن ص (4)

النــفدوردي ضــؿـ  جؿــقع  ملػــ ت النــفدوردي  ؼــهلل  ت هـــدي كقر ــ ن عؾــك  ملػــ ت  (3)

 .853ص 9الػؾنػقة والصقفقة ج



 52 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

إذا    مج وزك  أققال همٓء الب حثقـهلل وغصــ    أقـقال النـفدوردي  ـع أقـقال 

 داحف: فنـجهللهؿ بم ـقن  ـظدبة العؼقل الػؾنػقةهلل وارمب ط الػـقض اـذه العؼـقلهلل 

   بجب   ٕول واحهلل ٓ كثدة فقفهلل ولقف  جنؿهلل  فلول»و  هذا بؼقل النفدوردي: 

فوخوؾػ فقف هقئ ت  خوؾػة ك لشؽؾهلل وٓ هقئة فقحو ج إلك  حـؾ وٓ كػـف فقحوـ ج 

إلك  هللنهلل  ؾ هق قـ يؿ  ـهللرك لـػنـف ولب ريـف: وهـق الــقر اإل ـهللاعل إولهلل ٓ بؿؽــ 

أ دف  ـفهلل وهق  ـوفك الؿؿؽــ تهلل وهـذا الجـقهد  ؿؽــ  ـػنـفهلل واجـب  ـ ٕول. 

فقؼوضل كنبوف إلك إول و ش ههللة ج لف جـقهدًا قهللسـق  آخـدهلل و ـظـده إلـك إ ؽ كـف 

وكؼص ذامف   لـنبة إلك كربب ء إول جد   سؿ وب هلل وهؽـذا الجـقهد الؼهللسـل الثـ , 

بؼوضل   لـضد إلك    فققف جقهدًا  جدداهلل و  لـظد إلك كؼصف جد   سؿ وب هلل إلـك أن 

ؾؽقوة وطـصورية. والجوواهر العؼؾقوة وإن كاكوت كثرت جواهر طؼؾقة, وأجسام بسقطة ف

«فاطؾة, إال أكفا وسائط جود األول وهو الػاطل بفا
(9)

. 

لؿ    ههلل إول وأ دق عؾقف كقر إول  »بؼقل الهللوا,    دحف لفق كؾ الـقر: 

أ ؽـ أن بصهللر عـف   عوبـ ر الؿشـ ههللة عؼـؾ آخـدهلل و  عوبـ ر  ـ  فـ ض عؾقـف  ــ كـقر 

 ـ قبقل العؼؾ إول لؾفقئة الـقربة  ـ القاجـب مؽثـد   ذامـف إول آخدهلل وٓ بؾزم 

«مع لك
(8)

. 

وهـ  ك حظ أكف ٓ مع رض  قـ اإلبؿ ن   لػقض عـ إكقارهلل  ع اإلبؿ ن  ـظدبة  

ــقل  ــذا بؼ ــهللهلل و  ه ــداق  ــلء واح ــػة اإل  ــقل   فؾن ــقار والعؼ ــقل: ٕن إك العؼ

إكـقارهلل وإن كـ ن أ ـهلل كقربـة فـنن الــقر الؿجـدد الؿنـوػ د  ــ كـقر »الشفدزوري: 

وإ ــداقو وأعظــؿ كؿــ ٓ   لـنــبة إلــك  ــ  دوكــف  ـــ إكــقار الؿجــددة العؼؾقــةهلل ففــق 

...»
(4)

. 
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 16 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 افدفقل افهاين: احتاإ افتصور بافـسبة دااقة افعامل:

مؼقم الػؾنـػة اإل ـداققة عؾـك أن الؿقجـقدات الػ يضـة عــ الـذات اإللفقـةهلل ٓ 

إن كــ ن  عــهلل إول »هلل بؼــقل أفؾـقطقـ: ان  مخوؾـػ  ـــ حقـث الؿ هقــة عــ ذات

« لءهلل ففق  ـ هذا إول حوؿو
(9)

. 

   د ـ  كؼقل   الحؼ إكـف لـقف  ـقئو »كؿ  كجهلله بشقد إلك وحهللة القجقد  ؼقلف: 

واحهللًاهلل ففؾ بحصد  عهللد أو كـػل عـف الـف بة ؟ و لي  عـك كؼـقل فقـف إكـف لـقف  ـقئو 

أكف واحهلل و وعهللد   أن ذامفهلل رؿ إكف  لء واحهلل واحهللًا ؟ كؼقل ذلؽ   الحؼ  ؿعـك 

« وعهللد القجقههلل بـطقي عؾك الؽثدة مضؿف  القحهللة
(8)

. 

وف سػة اإل داق اإلس  ققـ بم ـقن   لؼقل  قحهللة القجقدهلل ولؽـ  ع مغطقـة 

هذا اإلبؿ ن  للػ ظ إس  قةهلل مذهب إلك أن الع لؿ  لسده أكقار  ؿؽـة مصهللر عـ كقر 

لجؿقع كقراهلل ٓ بخوؾـػ  ــ حقـث الؿ هقـةهلل وإكؿـ  بؿوـ ز  عضـف عــ إكقار: فؽ ن ا

الوؿققـز » عض  لن    وجهلل أوٓ أعؾك وأ دف  ؿ  وجـهلل  عـهللههلل بؼـقل النـفدوردي: 

« قـ كقر إكقار و قـ الـقر إول الذي حصؾ  ـفهلل لقف إٓ   لؽؿ ل والـؼص
(4)

. 

قـث بؼـقل حقـهللر و   ذكده هـمٓء الػ سـػةهلل هـق  ـ  بـهللبـ  ـف عدفـ ء الشـقعةهلل ح

«الـقر هق القجقد الحؼقؼل اإللفل»أ ؾل: 
(3)

. 

الـقر إن أربهلل  ـف الظـ هد  ذامـف والؿظفـد لغقـدههلل ففـق »وبؼقل الصهللر الشقدازي: 

« ن وق لؾقجقد  ؾ كػنف
(5)

 . 
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 لفـدي جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة  لؾنفدوردي ضؿـ حؽؿة اإل داق (4)
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ــؼ:  حنـــ الؿقســقي 543ص8مػنــقد الؿحــقط إعظــؿ ج (3) ــلهلل محؼق ــهللر أ ؾ ــللقػ: حق . م

 .9388الورببزيهلل  مسنف فدهـگك وكشد كقر عؾل كقرهلل الطبعة: الث لثة 

 .89ص-88ص9ج الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؿ   هللرا (5)



 18 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

القجقد والـقر حؼقؼة واحهللةهلل وأقنـ م »و  هذا الؿعـك بؼقل الػقض الؽ   ,: 

ــــد  قـفؿــــ  إٓ  حنــــب مغــــ بد كــــؾ  ـفؿــــ  هــــل  عقـفــــ  أقنــــ م أ خــــدهلل ٓ مغق

«آ ط ح ت
(9)

. 

الـقر هـق القجـقدهلل ولـقف   الـهللار غقـده كـقر و فـقرهلل وإلقـف » ويؼول الخؿقـي:

«بدجع كؾ كقر و فقر
(8)

. 

و  هذه الؿنللة كجـهلل أن ف سـػة اإل ـداق  ــ آرــل عشـدبة بوبعـقن  ـذهب 

 ن  ـ ف سػة الشـقعة إٓ أفؾقطقـ   القجقدهلل  عدضقـ عـ  ذهب أف طقنهلل فؿ  ك

 ؿـذهب أف طـقنهلل الـذي كـ ن  كػـدواأن س روا عؾك خطـ  الػ سـػة اإلسـ  ققـهلل و

بؿؽـ اعوب ر أف طقن وأرسطق » ؿـ بدى الؼقل  ثـ يقة القجقدهلل بؼقل أزفؾهلل كقلبف: 

 فــنن الثــقي: الؿـذهب أمبـ ع  ــ – آطــ ق عؾـك الؼـهللبؿ العصـد ف سـػة أعظـؿ –

«و ثؾف  الؿ دبة لؿقجقداتا  قـ بػدق أف طقن
(4)

. 

 افدفقل افهافث: االتػاق يف ادـفج ادعريف:

بؼقم الؿذهب اإل داقل عؾك أن العؾؿ والقؼقـ إكؿ  بقجهلل  نبب العؾـؿ  حؼقؼـة 

إن  حب الؿعدفة الحؼقؼل بؽقن  ؽ فحو   أرـد القجـقد »القجقدهلل بؼقل أف طقن: 

مؽ رد إفداد الذي هق  ظفد فؼطهلل  ؾ  عؾك الهللوام. مؾؽ هل طبقعوف: إكف لـ بدم ح  

«سققا ؾ الؿنقد
(3)

بصـؾ إلـك ». ولـ بـوفل الػقؾنقف عــ هـذا النـقد إٓ  عـهلل أن 

إدراك الخقد الؿحض   لػفؿ الص  هلل وبجهلل كػنف أخقدًا   هن بة الع لؿ العؼؾـلهلل كؿـ  

«بؽقن   ح لة البصد   هن بة الع لؿ الؿديل
(5)

. 

                                 
. مللقػ:  حؿهلل  ـ الؿدمضك الؿهللعق  ـ لؿقلك  حنــ الؽ  ـ ,هلل  ـححف 53عقـ القؼقـ ص (9)

 م.8199هـ ـ 9348واعوـك  ف: الشقا رض  عق شهلل دار الؿحجة البقض ءهلل الطبعة إولك: 

 .  9396: 9طهلل هتدان –. مللقػ: الخؿقـلهلل  مسنة كشد آر ر الخؿقـل 49 دح دع ء النحد  (8)

 .994ؿهللخؾ إلك الػؾنػة أزفؾهلل كقلبف صال (4)

 .883ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (3)

 .436ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (5)



 15 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

مؽؾــؿ »لؾــذة إف طقكقــةهلل بؼــقل أزفؾــهلل كقلبــف: والق ــقل إلــك هــذا هــق قؿــة ا

«أف طقن   النع دة أبض هلل ولؽـف بؼصهلل  ف الؾذة الدوحقة العؾق 
(9)

. وبؼقل أ ق العـ  

عػقػل  عؾؼ  عؾك    ذكده هـذا الػقؾنـقف إلؿـ ,هلل و ـ رح  لؿـذهب أف طـقن   

 الؿػـقض موعؾؼ الــػف  ؿثـ ل الجؿـ ل ذامـف وهـق ان»الحصقل عؾك هذه الؿعدفة : 

ـــقة  ـــع دة الـػن ـــ د الن ـــؼ أو آمح ـــذا الوعؾ ـــ لهلل و  ه ـــقس إدراك الجؿ ـــك الـػ عؾ

«العظؿك
(8)

. 

ولـ بوؿ هذا الوعؾؼ أو آمح د إٓ  عهلل أن بصؾ اإلكن ن إلـك الهللرجـة الـقراكقـة: 

لوحصـؾ الؿـ ســبة  ـقـ الػقؾنــقف و ــقـ العؼـقل الـقراكقــة:  ــ  سـقمدي إلــك ســفقلة 

 إلكن ن الـقرا, بطؾع عؾك العؼقل الـقراكقة: لـقراكقوفهلل و ـ  آمص ل  قـ الطدفقـهلل ف

اإل صـ ر »  العؼقل الـقراكقة سقـوؼش   اإلكن ن: لصػ يف وطفدههلل بؼـقل أفؾـقطقـ: 

آكذاك إكؿ  ببصد كقرًا  ـقرهلل وٓ بؽقن  قس طة  لء بخوؾػ عـ الــقرهلل فــقر بشـ ههلل 

لـػفهلل ف كوشد فقف  إذًاهلل وهـذا بعــل أكـف كقرًاهلل والشلء بش ههلل ذامف. لؼهلل أ عا الـقر   ا

جعؾف  كقراكقةهلل وهذا بعـل أبضو أكف جعؾف   بقفة  ف هق ذامـفهلل الــقر الث  ـت   عـ لؿ 

«الدوح
(4)

. 

وقهلل منؾؾ هذا الؿذهب الػؾنػل   الؿعدفة  ـحهللرا عرب الو ربا إلـك أن و ـؾ 

و ـؾت الػؾنـػة » إلك ف سػة اإل ـداق الؿـونـبقـ إلـك اإلسـ م. بؼـقل الوػوـ زا,:

ــة خ  ــةهلل إلــك  ــقفقة اإلســ م عـــ طدبــؼ  ــة الؿحهللر ــة ع  ــةهلل وإف طقكق الققك كق

 الكجؿة والـؼؾهلل أو آخو ط  ع رهب ن الـص رى   الده  وحدان.

                                 
 .449الؿهللخؾ إلك الػؾنػة مللقػ: أزفؾهلل كقلبف ص (9)

 كػف الؿدجع وكػف الصػحة. (8)

 .335 سقع ت أفؾقطقـ صم (4)



 18 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

وقهلل خضع الؿنؾؿقن لنؾط ن أرسطقهلل وإن ك كقا قهلل عدفقا فؾنػة أرسطق عؾـك 

لحؿصــل حقـؿــ  مــدجؿ الؽوــ ب أهنــ  فؾنــػة إ ــداققةهلل ٕن عبــهلل الؿنــقح  ـــ ك عؿــة ا

قهلل ـف إلـك الؿنـؾؿقـ عؾـك أكـف ٕرسـطقهلل  "أرقلقجق  أرسـطق طـ لقف  "الؿعدوف  ـ 

عؾــك حــقـ أكــف  ؼوطػــ ت  ـــ م ســقع ت أفؾــقطقـ. ولــقف  ـــ  ــؽ   أن فؾنــػة 

أفؾـقطقـ النـؽـهللري الوـل معوـرب أن الؿعدفـة  هللركـة   لؿشـ ههللة   حـ ل الغقبـة عــ 

 ن لف  أرده    الوصقف اإلس  ل فقؿ  كجـهلله  ــ الـػف وعـ الع لؿ الؿحنقسهلل ك

ك م  وػؾنػل الصقفقة عـ الؿعدفة. وكذلؽهلل كـ ن لـظدبـة أفؾـقطقـ النـؽـهللري   

الػقض ومدمقب الؿقجقدات عـ القاحهلل أو إولهلل أرده  عؾك الصـقفقة الؿوػؾنـػقـ 

ـــ  ــلهلل وا  ـــ عد  ــهللبـ   ــل ال ــقلهلل و حق ـــ أ ــح ب القحــهللة ك لنــفدوردي الؿؼو  

«هلل وعبهلل الخ لؼ  ـ سبعقـهلل وعبهلل الؽدبؿ الجقؾلهلل و ـ كح  كحقهؿالػ رض
(9)

. 

وه  هق  قا اإل داق بصدح  ؿ  سبؼ  ــ أن الؿعدفـة إكؿـ  محصـؾ عــ طدبـؼ 

الق قل إلك عـ لؿ إكـقارهلل  مكـهللًا عؾـك أن هـذا هـق العؾـؿ القؼقــلهلل  ـؾ إكـف اسـوهللل 

حؽك أف طقن »:   لؿؽ  ػ ت الح  ؾة لؾػ سػة عؾك إرب ت حجقة الؽشػهلل ق ي ً 

عـ كػنف أكف خؾع الظؾؿ ت و  ههلله هلل وحؽؿ ء الػدس والفـهلل ق طبة عؾك هذاهلل وإذا 

ــقل أســ طقـ  ــرب ق ــػ ٓ ُبعو ــةهلل فؽق ــرب ر ــهلل  ــخٍص أو  خصــقـ   أ ــقر فؾؽق اعُو

«الحؽؿة والـبقة عؾك  لء   ههللوه   أر  دهؿ الدوح كقة
(8)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصبصـدح  ـلن الـبـل وقهلل ذهب النفدوردي إلـك أ عـهلل  ــ هـذاهلل عــهلل   أخـذ 

أعظـؿ الؿؾؽـ ت  ؾؽـة  ـقت » ؿ رؾ لؾػ سـػة    صـ در الؿعدفـةهلل بؼـقل   هـذا: 

بـنؾا الـقر الؿهلل د عـ الظؾؿ ت اكن خوهلل وإن لؿ بخؾ عـ  ؼقة ع قـة  ـع البـهللنهلل 

إٓ أكف بربز إلك ع لؿ الـقر وبصقد  عؾؼـو  ـ ٕكقار الؼـ هدةهلل وبـدى الحجـب الـقربـة 

ج ل الـقر الؿحقط الؼققم كـقر إكـقار كلهنـ   ـػ فةهلل وبصـقد كلكـف كؾف    لـنبة إلك 

  قضقع   الـقر الؿحقط.

                                 
 .43ص -44 هللخؾ إلك الوصقف اإلس  ل لؾوػو زا,  ص (9)

 لفــديلؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة  حؽؿة اإل داق (8)

 .931ص 4كقر  ن ج



 12 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ــ ر الحؽؿــ ء عـــ  وهــذا الؿؼــ م عزبــز جــهلّلهلل حؽــ ه أف طــقن عـــ كػنــف... وكّب

«أكػنفؿهلل وهق    حؽ ه   حب هذه الشدبعة
(9)

. 

ــهللاد لفــذا  و ــذهب ف ســػة اإل ــداق  ـــ الشــقعة آرـــل عشــدبة إكؿــ  هــق ا و

ؿذهب إف طق,: ٕن عدف ء الشـقعة بد طـقن  ـقـ الؿعدفـة الحؼـة القؼقـقـة و ـقـ ال

العؾؿ الو م   لقجقدهلل  عوـرببـ أن القجـقد والــقر  ـلء واحـهللهلل و ــ أراد الحصـقل 

عؾك      القجقد  ـ عؾؿهلل فنكف بوحوؿ عؾقف أن بؿـ رس الدب ضـ ت الوـل مؿؽــف  ــ 

مطؾـؼ الدب ضـة عؾـك مؿـدبـ »ي: اكون ب اإل داق والؽشػهلل بؼـقل  دمضـل  طفـد

«وإعهللاد الدوح إل داق كقر الؿعدفة
(8)

. 

 افدفقل افرابع: افتطابق بغ ما ظـد ظرؾاء افشقعة وبغ كظرائفم من أال افؽتاا:

 ؿ  بـربهـ عؾـك أن  ـ  بـهللبـ  ـف عدفـ ء الشـقعة آرــل عشـدبة إكؿـ  هـق  ـذهب 

ء إٓ أن كنــقا الػؾنــػة أف طــقن اإل ــداقلهلل وببــقـ أكــف لــؿ بؽـــ  ـــ هــمٓء العدفــ 

اإل داققة  للػ ظ إس  قةهلل وجقد مط  ؼ م م  قـ    لهللى عدفـ ء الشـقعة وعدفـ ء أهـؾ 

 الؽو ب. وهذا الهلللقؾ بؼقم عؾك أ ؾقـ هؿ :

إ ــؾ إول: امػــ ق إدبــ ن النــؿ وبة فقؿــ  بوعؾــؼ   إلبؿــ ن  ــ نهلل واإلبؿــ ن 

  لـبقاتهلل واإلبؿ ن   لققم أخد
(4)

. 

,: أن الوط  ؼ الؽبقد  قـ عدفـ ء الشـقعة آرــل عشـدبة وعدفـ ء أهـؾ إ ؾ الث 

الؽو ب   ففؿ هذه إ قلهلل عؾـك كحـق واحـهللهلل بخـ لػ جؿقـع إدبـ ن النـؿ وبة: 

 بنوحقؾ أن بقجهلل  هللفة: وهذا بنوؾزم رجقع الجؿقع إلك  صهللر واحهلل.

                                 
 لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة لفــدي حؽؿة اإل داق (9)

 .848ص -849ص 4جكقر  ن 

 .993الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (8)

. مـللقػ:  حؿـهلل جـقاد  غـقـةهلل الـ  ـد : دار العؾـؿ 87ص-86ص8اكظد: الوػنقد الؽ  ػ ج (4)

 .م9989: الث لثة الطبعةهلل لبـ ن – قدوت  -لؾؿ بقـ 



 16 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

 فقؾـقن ومليت القفقدبة كـلول دب كـة سـؿ وبة مـلردت   لػؾنـػة اإل ـداققةهلل وبعوـرب

النؽـهللري أ فد ف سػة القفقد   هذا الؿج لهلل حقث اجوفهلل   الجؿـع  ـقـ الهللب كـة 

القفقدبة و قـ فؾنػة أف طقن الققكـ ,هلل  وخـذًا  ــ الولوبـؾ البـ طـل قـطـدة لوحؼقـؼ 

 دادههلل  صدح   لن كصقص الوقراة ذات  عـققـهلل أحهللهؿ    هد لؾع  ـة والجؿفـقرهلل 

وآخد   طـ  خصقص   لخ  ة
(9)

. 

بؼقل عبهلل الـدحؿـ  ـهللوي    عـدض حهللبثـف عــ الؿــفج الـذي سـؾؽف فقؾـقن: 

لؽل بػؾح هذا الؿـفجهلل ولؽل بؽقن   وسع فقؾقن أن ببقـ أن كؾ إفؽ ر القفقدبة »

مقجهلل   الػؾنػة الققك كقةهلل ك ن عؾقف أن بػند الـصـقص الهللبـقـة مػنـقدًا ر زبـو عؾـك 

الول أمت ا  الػؾنػة الققك كقة. فب مخـ ذ  أس س أهن  محوقي جؿقعو عؾك هذه إفؽ ر

 ـفج الوػنقد الد زي بنوطقع أن ببقـ هذه الحؼقؼةهلل وهل أن إفؽ ر القفقدبة مقجهلل 

 وؿ  ف    الػؾنػة الققك كقة. وكؾ    هـ لـؽ  ــ فـ رقهلل إكؿـ  هـق    ـق غة الحؼقؼـة 

«الهللبـقة   الػؾنػة الققك كقة  طدبؼة واضحة  ػصؾة
(8)

. 

 إلـك الـذه ب – ولردا  ؿ    الػؾنػة اإل ـداققة  -   طدحف  ـ أفؽ ر  و ـ أ دز

عـ طدبؼ عؼقل  وقسـطة   ب  دةهلل وإكؿ  أوجهلله   ان خؾؼ  ـ لقف الع لؿ أن

 قـف و قـ ع لؿ الخؾؼهلل  مكهللًا عؾك أن غ بة الــػف اإلكنـ كقة هـل الق ـقل إلـك كـقر 

: فنـــقطؾع عؾـــك الؿثـــؾ هلل والػــــ ء فقـــفهلل و ــــ و ـــؾ إلـــك هـــذا الػــــ ءإكـــقار 

إف طقكقةهلل وسقلخذ    فقف   ـ عؾقم بؼقـقة
(4)

. 

                                 
. مللقػ: كخبة  ـ إس مذة ذوي آخوصـ ص و ــ 696اكظد: ق  قس الؽو ب الؿؼهللسهلل ص (9)

ل هقمققـهلل هقئة الوحدبد: الهللكوقر:  طدس عبهلل الؿؾـؽ. الـهللكوقر: جـقن الؽنـ كهللر طؿنــ. ا

إسو ذ: إ داهقؿ  طد.  ـشقرات  ؽوبة الؿشعؾهلل  قدوت  ن داف را طـة الؽــ يف اإلكجقؾقـة 

 م.9989  الشدق إوسطهلل الطبعة الن دسة: 

 .889ص 8 قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي ج (8)

 ح الػؽد الػؾنػل والهللبـل    هللرسة آسؽـهللربة الؼهللبؿة لؾـهللكوقر حد ـل عبـ س اكظد:    (4)

هلل 78ص -57ص  هلل  دجــع ســ  ؼهلل و هللرســة آســؽـهللربة الػؾنــػقة865ص -839عطقوــق ص

 .م9995هلل  صد –مللقػ:  صطػك الـش رهلل دار الؿع رف 



 10 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وإذا    مج وزكـ  أرـد الػؾنـػة إف طقكقـة عؾـك الهللب كـة القفقدبـةهلل  وجفـقـ إلـك 

البحث   أرده  عؾـك الهللب كـة الـصـداكقة: فنــجهلل أن هـذا الوـلرقد  ـهللأ   الؼـدن الثـ , 

ؼ  قـ    هق  قجقد   سػد الوؽـقبـ فقؿـ  لؾؿق دهلل   مج ه  عض الـص رى إلك الوقفق

بوعؾــؼ  خؾــؼ العــ لؿهلل و ــقـ  ــ  أمــك  ــف أف طــقنهلل خصق ــو    ح ورمــف الؿعدوفــة 

  طقؿ وسهلل والول ركز فقف  عؾك عدض مصقره الػؾنػل لقجقد الع لؿ.

و ـــ أهــؿ  ــ  أمــك  ــف هــذا آمجــ ه الػؾنــػل الـصــدا,: الــذه ب إلــك أن الؿثــؾ 

ــة هــل القجــق ــؾ إف طقكق ــة ففــل  ــؾ لؾؿث ــ  الؿقجــقدات الؿ دب د الحؼقؼــلهلل وأ 

إف طقكقة: و ـ رؿ فنن القجـقد الؿـ دي وجـقد حؼقـد إذا  ـ  قـقرن  ل ـؾفهلل بؼـقل 

أ   محؼقد الؿـ دة الـذي مـداه    ـقرة واضـحة   »الػقؾنقف إلؿ , أزفؾهلل كقلبف: 

ؾنـــػة الػؾنـــػة الؿنـــقحقةهلل فقدجـــع إلـــك عقا ـــؾ أهؿفـــ  مـــلرد هـــذه الػؾنـــػة   لػ

«إف طقكقة
(9)

. 

وجقد ٓ بوـ هكهلل ج  ع  قـ القحـهللة  كؿ  ذهب ف سػة الـص رى إلك أن ان 

لـؿ بقجـهلل العـ لؿ عــ طدبـؼ  والؽثدةهلل وعؾك وفؼ هذا الوصقر ذهبقا إلـك أن ان 

الخؾؼ واإلبج د  ـ العهللمهلل  ؾ عــ طدبـؼ الػـقض الـذايت: وٕجـؾ هـذا كـ ن العـ لؿ 

ــف  ــهللبؿ   ؼهلل  ــ ق ــ    ــؿ  . وأ  ــ  ه ــنن الؿقجــهلل لف ــةهلل ف ــ لؿقجقدات الؿ دب ــؼ   بوعؾ

الؿ يؽةهلل الذبـ بعدوفقن فؾنػقو   لؿثؾ إف طقكقةهلل وعؾك هذا فنكف ٓ بقجهلل  لء 

   ع لؿ الؿ دة إٓ ولف  ث ل   ع لؿ العؼقل.

ولؿ بوققػ أرد الػؾنػة إف طقكقة عؾك هذاهلل  ـؾ ا وـهلل إلـك أن و ـؾ إلـك ُكـْـف 

سػة اإل داق  ـ الـص رى إلك أن الؿعدفـة الحؼـة هـل الؿعدفـة الؿعدفة: فذهب ف 

الؽشػقة: الـ مجة عـ  عدفة حؼقؼة القجقدهلل ورد الؽثـدة إلـك القحـهللةهلل وقـهلل اسـوع ن 

 -اإل ــداققة والػؾنــػة الـصــدا, الــهللبـ  ــقـ لؾجؿــع ســعقفؿ  -هــمٓء الػ ســػة 

                                 
قػـلهلل عـ لؿ إدب . مللقػ: أزفؾهلل كقلبفهلل مدجؿة: د. أ ق الع  عػ77الؿهللخؾ إلك الػؾنػة ص (9)

 م.8196لؾكجؿة والـشدهلل  قدوتهلل الطبعة إولك: 



 15 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

غـق ق  مػنقداً  الؿؼهللس الؽو ب كصقص  وػنقد
(9)

   و قلقا إلقـف هلل   صدحقـ  لن 

 ـ  ع ن   طـقةهلل ٓ بؿؽـ أن بصـؾ إلقـف أحـهلل إٓ عــ طدبـؼ الؿج هـهللات الصـقفقةهلل 

والحدص عؾك الخؾقات الدوح كقةهلل وأ    ـ لؿ بوؿؽـ  ـ سؾقك هذا الطدبؼ: فؾـ 

بصــؾ إلــك العؾــؿ القؼقـــلهلل وســقبؼك عؾــك الػفــؿ النــ ذج الحــد  لـصــقص الؽوــ ب 

 الؿؼهللس.

ــ دة  ؿعــزل عـــ ــؿ مؽـــ العب ــ ء  ول ــث ذهــب عدف ــلرد  ػؾنــػة أف طــقن: حق الو

الـصداكقة إلك أن العب دة الو  ة هـل الوـل ُمػعـؾ حبـو ن معـ لكهلل  مكـهللبـ عؾـك أكـف ٓ 

بؿؽـ أن مؽقن العب دة ك  ؾـة  وـك كـ ن الع  ـهلل راغبـو   كعـقؿ الجــةهلل أو خ يػـو  ــ 

عذاب الـ ر
(8)

. 

أوغنـطقـهلل بؼـقل  ـهللوي:  :ومن أبورز فالسوػة الـصوارى الؿتولثرين باألفالصوكقوة

كقػ مصؾ الـػف إلك إدراك الحؼقؼة؟ بجقب أوغنطقـ:   إل داق الب طـ  ــ ان »

عؾك الـػف... فؿ   عـك هـذا الوعبقـد: اإل ـداق؟ إكـف بػـكض أوٓ أن إدراك الــػف 

 بقف  ندراك العقـ لألجن م: فؽؿ  أكف لؽـل مبصـد العـقـ إجنـ م ٓ  ـهلل  ــ الــقرهلل 

إدراكف  لؾحؼ يؼ ٓ  هلل لف   ـ إ داق كـقر عؾقفـ . وكؿـ  أن الشـؿف  كذلؽ الـػف  

هل  صهللر الـقر الؿ دي الذي بجعؾ إجن م  ديقةهلل فنن ان هق  صهللر الــقر الـذي 

«بجعؾ الحؼ يؼ العؼؾقة  بصدة لؾعؼؾ
(4)

. 

                                 
الغـق قة كؾؿة بقك كقةهلل مطؾؼ عؾك كزعـة  ـقفقة هتـهللف إلـك إدراك إسـدار اإللفقـة  ب  ـدةهلل  (9)

 ـذاهب فؾنـػقة وقـ  قس  و   واسطة أو ققاعهلل محهللد الطدبؼ الصحقح لػفؿ الــص. اكظـد: 

دار الجــقادهلل ســـة الطبــع:  -غـقــةهلل دار الفــ ل . مــللقػ:  حؿــهلل جــقاد  899 صــطؾح ت ص

  هللون.

ل ط ع عؾك أرد الػؾنػة اإل داققة    الهللب كة الـصداكقةهلل اكظد:  هللرسة آسؽـهللربة الػؾنػقة  (8)

و ؼهلل ة حنـ حـػل لؽو ب كؿ ذج  ـ الػؾنػة الؿنـقحقة  914ص-79لؿصطػك الـش ر ص

 .88ص -3ص

 .851ص 8ج  قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي (4)



 11 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و نبب هذا الولرقد إف طق,   العؼ يهلل الـصداكقةهلل كجهلل  ققل مؿـداز بؼـقل   

لق ك ن أف طقن حقو أن   أرقـ  ٕ ؽـــ  أن كؼبؾـف »ؿوف ٕعؿ ل أف طقن: هن بة مدج

كعضق   الؽـقنة الققك كقة إررذوكنقةهلل لؽـــ  ٓ كنـوطقع كبـت  ـعقك  فـؼـقلهلل إكـف 

بؿؽـــ أن بؽــقن أســعهلل   آكضــؿ م إلــك الؽـقنــة الؽثقلقكقــة  نــؾطوف هلل  ػؾنــػوف هلل 

«  هقهت 
(9)

. 

ـ عدف ء الشقعة آرـل عشدبة وعدف ء أهؾ الؽو بهلل أربوـف وهذا الوط  ؼ الؽبقد  ق

فثؿـة أ ـد  شـكك  ـقـ الغـق ـقة » عض الؿنوشدققـهلل حقث بؼـقل هــدي كقر ـ ن: 

الؿنــقحقة   الؾغــة الققك كقــة والؿعدفــة الذوققــة والغـق ــقة   القفقدبــة واإلســ مهلل 

«و قـ عدف ن الشقعة واإلسؿ عقؾقة
(8)

. 

 شػة افشقعة باتباع أؿوال أؾالضون:افدفقل اخلامس: ترصيح ؾال

بليت هذا الهلللقؾ  وقجـو لألدلـة النـ  ؼةهلل ق طعـ  لؾشـؽهلل  ربهــو عؾـك أن عدفـ ء 

الشقعة آرـل عشدبة هؿ فقؿ  أمقا  ف  ـ عدف ن عقـ ل عؾـك أف طـقن: وٕهؿقـة هـذا 

 الهلللقؾ: فؼهلل أفددك  لف  بحثو  نوؼ ً.

 ن  صـػة ع  ـةهلل و ـ  بنـؿك   لعدفـ ن و عدض هذه إدلةهلل والول ممكهلل أن العدف

الشقعل  صػة أخصهلل إكؿ  هق ا وهللاد لؿذهب أف طقن الػؾنػل: ٓ  هلل  ـ الوعدبـػ 

معدبػـو بجؾـل لــ   – اإل ـداققة   لػؾنـػة مـلردهؿ  قـ ن قبـؾ –  لشقعة آرـل عشدبة 

 حؼقؼة  ذهبفؿهلل وهق  قضقعـ    الؿبحث الو لل.

 

                                 
أف طـقن وإدبــ ن النــؿ وبة لشــققل مؿــداز والؿطبــقع  ــع الؿحــ ورات الؽ  ؾــة ٕف طــقن  (9)

 .89ص

. مللقػ : هـدي كقر  نهلل مدجؿة: كصقد  دوةهلل حنـ قبقنـلهلل 63م ربا الػؾنػة اإلس  قة ص (8)

 ع رف م  دهلل عقبهللات لؾـشد والطب عةهلل  قدوت ـ لبـ ن. -راجعف وقهللم لف:  قسك الصهللر 



 

 

 انًثحث انثاَي

 الو انرشيع انفهسفيـــزس أعــأت 

 زيحــعُذ االثُي عش

 

الػؾنػة الؿشفقرة   الػؽد الشقعل آرـل عشدي هل الػؾنػة اإل داققةهلل و ــ 

الطبقعل أن هذه الػؾنػة لؿ موؿؽـ  ـ عؼقهللة الشقعة آرـل عشدبة إلك أن أ ـبحت 

 هلل و ــ أ ـفدهلل  ؾ وجهلل َ ـ  ّفهلل لفـ ُمهللرس   الحقزات العؾؿقةهلل  قـ عشقة وضح ه 

 الشخصق ت الول ق  ت اذا العؿؾ:

 انشخصٍح األَىل: حٍذر اَمهً:
حقهللر  ـ عؾل  ـ حقهللر  ـ عؾل العؾقي الحنقـ الؿعدوف   ٔ ؾلهلل كنـبة  او:

إلك آ ؾهلل وقهلل ذكد عـ كػنف أن كنبف بصؾ إلك الحنقـ  ـ عؾل  ـ أ ل ط لب
(9)

. 

أكــف  ـــ آرـــل بوعــقـ قبــؾ البحــث   مــلرد أ ؾــل   لػؾنــػة اإل ــداققةهلل اربــ ت 

الـذي اّمػـؼ أ ـح  ـ  الشـقعة »عشدبةهلل وهق  لء ر  ت  ـ ك  ف هـقهلل حقـث بؼـقل: 

وأوٓده  عؾقف هق أّن أ قد الؿم ـقـ أعظؿ  ـ جؿقع إكبق ء وإولق ء  عهلل كبّقــ  

«الؿعصق قن كذلؽ
(8)

. 

فؿح ل أن بعـّقـ الحـؼ ولقـو وإ   ـو غقـد  عصـق قـهلل ولـؿ بؽــ » ويؼول أيضا:

«لقلل والؿعصقم إٓ عؾًق ذلؽ ا
(4)

. 

                                 
 .587ص 9اكظد: مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .  487ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (8)

 .999كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (4)



 26 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

والؼقل  وشقع أ ؾل ققل  مكـهللهلل  ـؾ لـؿ أجـهلل أن أحـهللا  ؿــ كوـب   الـكاجؿ 

ًٓ غقده. و ـ هذا    ج ء   كو ب   ــ أن حقـهللر  "أعق ن الشقعة  "الشقعقة قهلل ذكد قق

ف ضؾ ع لؿ جؾقؾ  ػند فؼقف  حهللث ك ن  ـ عظؿـ ء عؾؿـ ء اإل   قـةهلل كـ ن »أ ؾل 

«ؿ ء الصقفقة إ   ل الؿذهب ـ أف ضؾ عؾ
(9)

. 

ك ن أ ؾل    هللابة حق مف العؾؿقة  قعقو  دف هلل بؼقل   ذكد هذه الؿدحؾـة  ــ 

إ,  ـ عـػقان  ب  ل  ؾ  ــ أبـ م طػـقلول إلـك  ـهلّلة ر رـقـ ســة أو » داحؾ حق مف: 

قدبب  ـف  كـت   محصقؾ عؼ يهلل أجهللادي الؿعصق قـ  ؾقات ان عؾقفؿ أجؿعقـ 

ث الّشدبعة وطدبـؼ الظاـ هد الؿخصق ـة   لطا يػـة آ   ّقـة  ــ  ـقـ الّشـقعة:  ـ حق

«حّوك حصؾت لّبف  وخ  وف 
(8)

. 

و عــهلل أن  ؾــغ الغ بــة   محؼقــؼ  ــذهب الشــقعة آرـــل عشــدبة خــدج إلــك  ؽــة 

الؿؽد ة ح ج هلل و  طدبؼـف  اجوؿـع كؿـ  بؼـقل   لّشـقا الؽ  ـؾ الؿحّؼـؼ كـقر الـهلّلبـ 

العقام مقدانهلل وهق   إ ؾ طفـدان  ؽنـد الطـ ءهلل وكـ ن »دبة بنّؿقف  هلل   ق الطفدا,

ع رف  زاههللا  ؼبقٓ عـهلل الخ ّص والع ّمهلل وك كت الّصحبة  قــ  و قـف أقـؾ  ــ الشـفدهلل 

ولبنت الخدقة الّصقرّبة  ـ بهللههلل  عهلل مؾؼقـ الذكد الخ ص دون العـ مهلل وحصـؾ لـل 

«هلّلس ان روحف العزبز ـ  حبوف اذه الؿهلّلة الؼصقدة ف يهللة كثقدة ق
(4)

. 

ولؿ بؽوػ أ ؾل  ؿ  حصؾف  ـ هذا الشقاهلل  ؾ إكف و عهلل عقدمف  ـ الحج أقـ م 

  لدّب ضــة والخؾــقة والطا عــة والعبــ دة وطؾــب العؾــقم الحؼقؼّقــة » ــ لعداقهلل  شــوغ ً 

 ن الؾاهللكّقة اإلررّقة دون الؽنبّقة الّوعؾقؿّقةهلل ولؿ بؽـ هـ ك أحهلل بعدف هذا الؼنـؿهلل وكـ

  ــ أولقـ ء ان هلل اسـؿف عبـهلل 
ّ
هـ ك  خص ع رف ك  ؾ خ  ؾ الّذكد  قـ الـّ سهلل ولـل

الّدحؿـ الؼهللسـلهلل فؼـدأت عؾقـف أّوٓ كوـ ب  ــ زل الّنـ يدبـ  ـع  ـدحفهلل رـّؿ كوـ ب 

ـــ نهلل  ـــذا ز  ـــك ه ـــدهلل و ضـــك عؾ ـــ يؾ أخ ـــّؿ رس ـــدحفهلل ر ـــع   ـــؿ   فصـــقص الحؽ

                                 
 .878ص 6أعق ن الشقعة لؿحنـ إ قـ ج (9)

 .589ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

 .549ص -541ص 9ؼ جالؿدجع الن   (4)



 28 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

دة الحّؼ وحضـدة إيّؿـة  ربكة هذا و ربكة الؿج ورةهلل والّوقّجف إلك حض لل وكشػ

) ع (هلل أكثـد كوـب الّوصـّقف  ــ الؿطــّقٓت والؿخوصـداتهلل وكوبـت عؾقفـ   ــدوح  

«وحقا ل
(9)

. 

و عهلل أن حصؾ أ ؾل عؾك العدف ن وفؾنػة اإل داقهلل امجف إلك الوللقػهلل فللػ 

رسـ لة القجـقد    عدفـة الؿعبـقد.  مـفوا:  فؾنػة اإل داق العهللبهلل  ــ الؿملػـ تهلل 

ع د   رجقع العب د. إ قل وإرك ن   هتـذبب إ ـح ب واإلخـقان. رس لة الؿ

رس لة العؾؿ. رس لة العؼؾ والـػف. رس لة إ  كة اإللفقة   معققـ الخ فة الد  كقـة. 

رســ لة الحجــب وخ  ــة الؽوــب. رســ لة الػؼــد ومحؼقــؼ الػخــد. رســ لة إســؿ ء 

رسـ لة الــػف    عدفـة الـدب. اإللفقة ومعققـ  ظ هده   ــ إ ـخ ص اإلكنـ كقة. 

أسدار الشدبعة وأكقار الحؼقؼة. رس لة الجهللاول. كؼهلل الـؼقد    عدفة القجـقد. هن بـة 

الوقحقهلل    هللابة الوجدبهلل.  ـوؼك الؿع د    دمضـك العبـ د. رسـ لة الوـبقـف   الوـزبـف. 

معققـ إقط ب وإوم د
(8)

 . 

 ػؼقدةهلل أو  خوصدة  ـ كو ب  ــ والؿ حظ عؾك أغؾب هذه العـ وبـ أهن  إ   

 واي:كوب أ ؾل الؽب رهلل 

 افؽتاا األول: جامع األرسار ومـبع األكوار:

ك ن هذا الؽو ب  خطقطة  ـ الؿخطقط تهلل إلك أن كشده الؿنوشدق الػدكنـل 

هـدي كقر ـ نهلل رـؿ خصـف  نؾنـؾة  ــ  ح ضـدات ألؼ هـ  عؾـك طـ ب قنـؿ عؾـقم 

 " ؽؾت الفقؽـؾ العـ م لؽو  ـف الؿعـدوف  ــ إدب ن   النقر قنهلل وهل  ح ضدات 

"م ربا الػؾنػة اإلس  قة 
(4)

. 

حؼـؼ   هـذا الؽوـ ب  ط لـب الصـقفقة »و ؿ  مؿقز  ف ج  ع إسدار أن أ ؾل 

«الحؼة وكؼحف  مؿ م الوحؼقؼهلل والوـؼقح خصق    طؾب الوقحقهلل
(3)

. 

                                 
 .549ص9الؿدجع الن  ؼ ج (9)

 .91ص-9اكظد: كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .959ص-951ص 6اكظد:  نوهللرك ت أعق ن الشقعة لحنـ إ قـ ج (4)

 .878ص 6أعق ن الشقعة لؿحنـ إ قـ ج (3)



 25 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ة الصـقفقةهلل الوقحقهلل الؿعوؼهلل  ـ قبؾ غ وادراإ بافتوحقد افذي حؼؼه اآلمع:

ووجف محؼقؼ أ ؾل لفذا الوقحقهلل أن أ ؾل و عـهلل أن أمؼــ هـذا الوقحقـهلل الصـق هلل 

أدخؾف ود جف  ـع عؼ يـهلل الشـقعة آرــل عشـدبة: لؼصـهلل رآه أ ؾـلهلل وهـق  ـقدورة 

الصقفقة والشقعة ط يػة واحهللةهلل بؼقل  عـربًا عــ ههللفـف وغ بوـف  ــ مـللقػ الؽوـ ب: 

ـــؿ» ـــك أعظ ـــ ب  شـــوؿؾ عؾ ـــذا الؽو ـــقعةهلل و ع رضـــ هتؿ  ه ـــقال الصـــقفّقة والش أق

 ۏو ج دٓهتؿهلل وأققال عؾؿ ء الظ هد أبض  اسوشف داهلل وأققال إكبقـ ء وإولقـ ء 

كذلؽ. وك ن الغدض  ـ ذلؽ أن بصقد الشقعة  قفّقة والصقفّقة  قعة ! و عؾقم أّن 

«هذا أ د  عب و غؾ خطقد
(9)

. 

 افؽتاا افهاين: تػسر ادحقط األظظم:

ــ ــهللابوف  ســبع هــذا الؽو ــل     ــهللاتهلل وضــع أ ؾ ــع   ســبعة  جؾا ــد بؼ  ب الؽبق

 ؼهلّل  ت كؿهللخؾ لوػنقده. وكـ ن الغـدض إكـرب لم ؾـل  ــ مـللقػ هـذا الؽوـ ب: 

 ح ولة الوقفقؼ  قـ فؾنػة اإل داق و قـ كصقص القحل:  ـ خ ل مػنـقد أبـ ت 

دبؼـة الؿعدوفـة لـهللى الؼدآكقة مػنقدًا   طـقـ . ولـؿ بنـؾؽ أ ؾـل   مػنـقده هـذا الط

  فضـؾ  الؿطؾوب األولعؾؿ ء الوػنقدهلل  ؾ إكف جعؾ كو  ف  دمب  عؾك أر عة  ط لـب: 

  أقنـ م الوقحقـهلل  والؿطؾوب الثالوث  معدبػـف وحؼقؼوـف.  والؿطؾب الثواينالوقحقهلل. 

فخصصـف لبقـ ن كقػقـة محصـقؾ الوقحقـهلل الؿوبـع لـهللى  وأما الؿطؾوب الرابوعوأكقاعف. 

هـ 777ؾل  ـ مللقػ كو  ف ع م العدف ء. فدغ أ 
(8)

. 

 افؽتاا افهافث: كص افـصوص يف ذح افػصوص:

 تـبع أمهقة اذا افؽتاا من خالل أمور:

أهؿقة الؽو ب الؿشدوح. إذ إن فصقص الحؽـؿ خ  ـة  ملػـ ت  األمر األول:

ا ـ عد ل: ٕكف قدر فقف  ذهب وحهللة القجقد    قرمف الـف يقة. إضـ فة إلـك أن ا ــ 

حـ هذا الؽو ب  ل ف ت الؿصطؾح ت الصـقفقةهلل وهـل  صـطؾح ت أرـدت عد ل  

 شؽؾ كبقد   كؾ العدف ء الذبـ أمقا  ـ  عهلله
(4)

. 

                                 
 .699ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (9)

  قدوت. -. مللقػ: ٔق   زرگ الطفدا,هلل الطبعة: الث كقةهلل دار إضقاء 969ص81ربعة جالذ (8)

 .8ص9اكظد:  ؼهلل ة أ ق الع  عػقػل عؾك فصقص الحؽؿ ج (4)



 28 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

ــاين: ــع  ــدح  األمــر افه ــ ب فصــقص الحؽــؿهلل   ــف إجــ زة   كو ــل لهللب أن أ ؾ

كؿــ  أ ــ ر إلــك هــذا أ ؾــل  و ــدح الػصــقص لعػقــػ الــهلّلبـ الوؾؿنــ , لؾؼقصــدي

كػنف
(9)

. 

دة  دح أ ؾل  ـ حقث هل هل فنهنـ  ٓ مخوؾـػ عؿـ  سـطده وأ    ـ حقث   

  ج  ع إسدار و ـبع إكقارهلل أو   مػنقدههلل  ؾ لق ق ل ق يؾ: إن       دح أ ؾل 

 عؾك فصقص الحؽؿ إكؿ  هق مؽدار لؿ    الؽو  قـ. لؿ  ك ن ققلف  عقهللا.

ة اإل ـداق: و عهلل هذا العدض الؿقجز لنـقدة أ ؾـلهلل وٕ ـدز  ـ  ألػـف   فؾنـػ

ــة كــقن أ ؾــل أول  ــف مـبــع  ـــ ك حق ــة لؾؿملــػ ولؿملػ م ــة الحؼقؼق كجــهلل أن إهؿق

 خصقة  قعقة كبقدة مولرد   لػؾنػة اإل داققة:   إلض فة إلك    ق م  ف  ـ  ح وٓت 

لصفد الػؾنػة اإل داققة والؿذهب الشقعل آرـل عشدي   ق لـب واحـهلل: و نـبب 

 ـ أمك  ـ  عهلله  ـ ف سػة الشقعةهلل بؼـقل  دمضـك  هذا حصؾت لف  ؽ كة ع لقة عـهلل

واحـهلل  ــ العـ رفقـ الؿحؼؼـقـهلل كو  ـف جـ  ع إسـدار  ــ أدق » طفدي   و ػف: 

كوب العدف ن الـظدي الذي جـ ء  ـف الشـقا  حقـك الـهللبـهلل ولـف كوـ ب آخـد هـق كـص 

«الـصقص    دح الػصقص
(8)

. 

دفهلل إٓ أن الؿعدوف أكف كـ ن وأ      بوعؾؼ  نـة وف ة أ ؾل فنن هذا  ؿ  لؿ بع

ـ ه 787حق  قبؾ 
(4)

. 

 

 

                                 
 .545ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .914الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (8)

ــقـ ج (4) ــ ن الشــقعة لؿحنـــ إ  ــقعة  878ص- 879ص 6اكظــد: أعق ــ ن الش و نــوهللرك ت أعق

 .38ص 9لحنـ إ قـ ج



 22 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 انشخصٍح انثاوٍح: صذر انذٌه انشرياسي:
 لؿ   ـهللراهلل   حؿهلل  ـ إ داهقؿ الشـقدازيهلل الؿشـفقر عؾـك لنـ ن الــ س   او:

وعؾك لن ن م  ذة  هللرسـوف  صـهللر الؿوـللفقـ أو  ـهللر الؿحؼؼـقـهلل لـؿ معـدف ســة 

وٓدمف
(9)

ؿ ء الشقعة آرـل عشدبة. وهذا    بـذكده عــ . ولؽـ الؿعدوف أكف  ـ عؾ

«... ڤلبعض أ ح  ـ  اإل   قة »كػنفهلل فقؼقل: 
(8)

. 

... هذا الؿعـك بنوػ د  ـ  عض روابـ ت أ ـح  ـ  »و   قضع آخد كداه بؼقل: 

«اإل   قة عـ أيؿوـ 
(4)

. 

 د الصهللر الشقدازي   كشلمف العؾؿقة  ث ث  داحؾ ريقنقة: جعؾـت  ــف أعظـؿ 

 واي:ف إ داقل  ـ  قـ ف سػة الشقعة آرـل عشدبةهلل فقؾنق

وهق دور بـؼنؿ إلك الووؾؿذهلل رؿ البحث وموبع آراء  ادرحؾة األوػ: إور افتؾؼي،

 الؿوؽؾؿقـ والػ سػةهلل إٓ أن  نؾؽف العدف , لؿ بـضج.

ــال  ــة واالكؼطــاع إػ افعبــاإة يف بعــ  ا ب ــة افهاكقــة: واــي إور افعزف ادرحؾ

ك ن الهللافع لف إلك دخقل هذه العزلة:      ههلل  ـ خؾق الـهللب ر  ــ أهـؾ  وقهلل ,افـائقة

 الؿعدفة الصقفقة: وقهلل اسوؿدت هذه الؿدحؾة خؿنة عشد ع   .

وهل  دحؾة غـقة  ـشـد العدفـ نهلل حقـث ألـػ  ,ادرحؾة افهافهة: مرحؾة افتلفقف

فقف  الصهللر الشقدازي جؿقع كوبف الػؾنػقة
(3)

. 

                                 
والحؽؿــة الؿوع لقــة عـــهلل  ــهللر الــهللبـ الشــقدازي  488ص 9اكظــد: أعقــ ن الشــقعة لأل ــقـ ج (9)

 .94ص

ــد قـهلل مدجؿــة 996الؿشــ عد ص (8) ــدي ك ــة هـ ــهللبـ  حؿــهلل الشــقدازيهلل  ؼهلل  ــللقػ:  ــهللر ال . م

قرة فـ مـ  حؿـهلل خؾقـؾ الؾبـقنهلل  مسنـة الؿؼهلل ة: ا ون م الحؿقيهلل معؾقؼ ومصحقح : الـهللكو

 .م8111 - 9381: إولك الطبعةهلل لبـ ن –الو ربا العد ل لؾطب عة والـشد والوج رةهلل  قدوت 

 .  498ص 4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (4)

 .484ص-488ص 9اكظد: أعق ن الشقعة لأل قـ ج (3)



 26 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

كثد   ففؿ  خصقة الصهللر الػؾنػقةهلل و ــ  ــ ف سـػة وإذا    أردك  أن كوعؿؼ أ

اإل داق قهلل أرد    جدى حق مفهلل ودفع  ف إلك الوعؿؼ   طؾـب الػؾنـػة: فنــجهلل أن 

الهللا  د بعورب الؿعؾؿ إول لؾصهللر الشـقدازيهلل حقـث أخـذ عــف الػؾنـػة اإل ـداققةهلل 

 قبؾ أن بوػدغ لؾخؾقات الصقفقة. 

 ف  الصـهللر الشـقدازي    دحؾـة م لقـةهلل ومعؿـؼ رؿ مليت الخؾقة الصقفقة الول ع 

الوصقف الػؾنػل   كػنف. وهـذا  ــ ك حقـة الكمقـب الز ــلهلل وأ ـ   ــ ك حقـة قـقة 

بؿؽـــ الؼــقل: إن الوحــقل »الوــلرقدهلل فــنن  ـــ العدفــ ء الؿع  ــدبـ  ـــ بصــدح  لكــف 

إس س الـذي حصـؾ لصـهللر الؿوـللفقـ ك كـت  هللابوـف    ـفقد حؼقؼـة الـدوح الوـل 

«   دحؾة اكزوايف الول أ ض ه    الدب ضة حصؾف 
(9)

. 

و عــهلل هــذه العزلــة والخؾــقة  ــدع الصــهللر الشــقدازي   الوــللقػهلل وقــهلل اســوؼك 

 -فؾنػوف  ـ العهللبهلل  ؿـ سبؼف  ــ ف سـػة اإل ـداق. وبـليت    ؼـهلل وفؿ أف طـقن 

الــذي  ــغػ الصــهللر الشــقدازي  ػؾنــػوف: وٕجــؾ هــذا  - مســف فؾنــػة اإل ــداق 

 ف مــهللل عؾــك  ــهللى مــلرده  ــفهلل فق ــػف    قضــع  لكــف  ـــ الحؽؿــ ء و ــػف  لو ــ

الداسخقـ والؽرباء الش  خقـهلل قهللس ان أسدارهؿ و دف أكـقارهؿ
(8)

. وقـ ل عــف: 

«العظقؿ أف طـقن»
(4)

«اإل ـ م أف طـقن». و 
(3)

أف طـقن الشـدبػ ». وقـ ل أبضـو: 

«اإللفل
(5)

«أف طقن الد  ,». و 
(9)

. 

                                 
ضـؿـ فؾنـػة  ـهللر  37للفقـ الؿوع لقـة ٔبـة ان عبـهللان جـقادي آ ؾـل صحؽؿة  ـهللر الؿوـ (9)

 الؿوللفقـ الشقدازي الؿب , والؿدمؽزات.

 .897ص 4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج  (8)

 .416ص 8الؿدجع الن  ؼ ج (4)

 .936ص 3الؿدجع الن  ؼ ج (3)

 .419ص 9الؿدجع الن  ؼ ج (5)



 20 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

الشقدازي  لف طقن   كػـف فقؾنـقف  ـقداز: فلقبـؾ وقهلل أرؿد إعج ب الصهللر 

 ؽؾقوف عؾك مػفؿ    أمك  ف أف طقن  ـ آراء فؾنـػقة: فحصـؾ لـف  ــ ففؿفـ  الشـلء 

أحهللا   هذه آعصـ ر الطقبؾـة  عـهلل »الؽبقدهلل إلك أن ذكد    هللح كػنف أكف ٓ بظـ أن 

الربهـ , إٓ  ذلؽ العظقؿ و ـ بحذو حذوه  ؾغ إلك ففؿ غدضف وغقر  دا ف  ـ لقؼقـ

«واحهلل  ـ الػؼداء الخ  ؾقـ الؿـزوبـ
(8)

وقهلل أحؽؿــ  أبضـ  ». وق ل    قضع آخد: 

«البـق ن إف طق, و قهللك  ققاعهلل ذلؽ  عهلل آكهللراس
(4)

. 

و عهلل أن معؿؼ الصـهللر الشـقدازي   فؾنـػة اإل ـداقهلل سـقاء أكـ ن عؾـك بـهلل  ــ 

جـف الشـقدازي إلـك الوـللقػ: موؾؿذ  ـقـ أبـهللبفؿ  ب  ـدةهلل أو  ؿـ  ط لعـف  ــ كوـبهلل ام

فللػ العهللبهلل  ـ الؽوبهلل  ـف : الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عـةهلل أسـدار 

أب ت وأكـقار البقــ تهلل أكنـقد العـ رفقـهلل رسـ يؾ  ـهللر الـهللبـ الشـرباويهلل الدسـ لة 

العد ــقةهلل  ــدح الفهللابــة إردبــةهلل الشــقاههلل الد ق قــة   الؿـــ هج النــؾقكقةهلل الؿبــهللء 

عـ دهلل الؿشـ عدهلل  ػـ مقح الغقـبهلل معؾقؼـ ت عؾـك  ـدح حؽؿـة اإل ـداقهلل رســ لة والؿ

 الحشدهلل الؿظ هد اإللفقة   أسدار العؾقم الؽؿ لقةهلل دبقان  عد   لػ رسقة.

و ـ الؿ حظ أن جؿقع  ملػ ت الشـقدازي الػؾنـػقة مـهللور حـقل فؽـدة ريقنـة 

ؾنـػقة موـــ قض واحـهللةهلل هـل اإلبؿـ ن  قحــهللة القجـقدهلل ولؿـ  ك كـت هــذه الـظدبـة الػ

 شــؽؾ واضــح و ــدبح  ــع  ــ  بصــدح  ــف عؾؿــ ء الشــقعة: حــدص    ملػ مــف عؾــك 

حوـك بؽـ د أن »الوقفقؼ  قـ الؿـذهب الشـقعل آرــل عشـدي والػؾنـػة اإل ـداققةهلل 

بجعؾ كوبـف الػؾنـػقة مػنـقدا لؾـهللبـ هلل وكوبـف الهللبـقـة كوػنـقد الؼـدآن الؽـدبؿ و ـدح 

«أ قل الؽ   مػنقدا لؾػؾنػة
(3)

. 

                                 

 .461ص 9 ؼ جالؿدجع الن  (9) =

 .517ص 3الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (8)

 .894ص 9الؿدجع الن  ؼ ج (4)

 .486ص9أعق ن الشقعة لؿحنـ إ قـ ج (3)



 25 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

ـ أ  ر إلك هذه الـزعة الوقفقؼقة  قـ الؿذهب الشقعل والػؾنـػة اإل ـداققة و ؿ

الؿ   هللرا أسو ذ كبقد   هذا البـ بهلل ف لعؼقـهللة الوـل »هـدي كقر  نهلل الذي اعورب أن 

«بصقغف  عؾك ه  ش كصقص إيؿة مؿثؾ كؾ  عدفة حؼقؼقة   عوب ره  كشػو
(9)

. 

أعظــؿ كوــب  " ر العؼؾقــة إر عــة الحؽؿــة الؿوع لقــة   إســػ "وبعوــرب كوــ ب 

الصهللر الشقدازيهلل  ؾ هق أعظـؿ كوـ ب   فؾنـػة اإل ـداق لـهللى الشـقعة  ـ   ــ زع. 

أ ـ  الؿجؿقعـة الوـل ضـؿـف   ـ   ـهللرا »بؼقل هـدي كق  ن   و ػ هذا الؽو ب: 

كو ب إسػ ر إر عـة  "رؿدة جفقده ومحؼقؼ مف ومل  مف جؿقع  فؽو ب  فقد سؿ ه 

هق أرد كػقف ضخؿ... وهذا النـػد هـق الـذي ولـهلل عؾـك إكثـد إعجـ ب و "العؼؾقة 

«الؿدبهللبـ والؿػندبـ واكػع لفؿ وحبفؿ
(8)

. 

بدمؽز أس س الحؽؿة الؿوع لقة عؾك كظدبة »أن كشقد إلك أكف  ومن األهؿقة بؿؽان

أ ـــ لة القجـــقد و نـــ طوف ووحهللمـــف الؿـــذكقرة   كوـــب العـــ رف الشـــفقد  حقـــل 

«الهللبـ
(4)

. 

فــد عــ الشــقدازي  ــ الؼــقل  قحـهللة القجــقدهلل سـقاء   الحؽؿــة و نـبب  ـ   

 عـهلل وف مـف عــهلل »الؿوع لقةهلل أو   غقده : كشل  ط ردا  ـؼق   عؾقفهلل وكثد الوشـقع عؾقـف 

«رج ل الهللبـ حوك ك ن اسـؿف و ملػ مـف  ثـ ر النـخط وآ ـؿئزاز
(3)

. بؼـقل جعػـد 

«أ بح ههللفو لنف م الؾقم والوؽػقد»النبح ,: 
(5)

. 

                                 
 .916م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (9)

ؿـ فؾنـػة .  طبقع ضـ914 ؼ م  هللر الهللبـ الشقدازي   الػؾنػة اإلبداكقة لفـدي كقر  ن ص (8)

  هللر الؿوللفقـ الشقدازي الؿب , والؿدمؽزات.

.  طبـقع ضـؿـ فؾنـػة 51حؽؿة  هللر الؿوللفقـ الؿوع لقة ٔبة ان عبـهللان جـقادي آ ؾـل ص (4)

  هللر الؿوللفقـ الشقدازي الؿب , والؿدمؽزات.

 .486ص 9اكظد: أعق ن الشقعة لأل قـ ج (3)

 .891مذكدة إعق ن لؾنبح , ص (5)



 21 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 دوح الؽ   كثقدة جؾقؾـة قـهللراهلل وأول »إن  طؾؿاء التشقع الؽالمي من قال:ومن 

« ـ  دحف   لؽػد  هللرا
(9)

. وقـهلل ا ـوهلل إكؽـ ر الوشـقع الؽ  ـل عؾقـف: حوـك اضـطد 

«إلك أن بفدب  ـػنف فقـزوي    عض الـقاحل البعقهللة»
(8)

. 

ولؽـ دوام الحـ ل  ــ الؿحـ لهلل فؼـهلل  عـهلل  ـقت الصـهللر الشـقدازي فقؿـ   عـهللهلل 

وأقبؾ ط ب الػؾنػة إقب ٓ عظقؿـ  عؾـك  ملػ مـف بوهللارسـقهن  وبؽوبقهنـ  وبوؾؿـذون 

ــك  ــ ر  ــة »عؾقفــ هلل حو ــدون الث ر ــة   الؼ الؿــهللرس إول لؿهللرســة الػؾنــػة ألفق

«إخقدة   الب د اإلس  قة اإل   قة
(4)

. 

ــل  ــقعة آرـ ــهلل الش ــدي عـ ــ م الػؽ ــػقة  صــهللرًا لإللف ــوف الػؾن وأ ــبحت  هللرس

عشدبة
(3)

أ   الققم فـ درًا    بؽـقن الػقؾنـقف إ ـداققو دون ». بؼقل هـدي كقر  ن: 

«أن بـوؿلهلل  ؿؼهللار أو  آخدهلل إلك  هللرسة الؿ   هللرا الشقدازي
(5)

. وبؼقل    قضع 

بجب الؼقل: إن الوحؼقؼ العؿقؼ   وضع الشـقعة الػؾنـػل دون  عدفـة ٔرـ ر »آخد: 

«    هللرا وأفؽ ره أ د  وعذر
(6)

. 

هذه الؿملػـ ت الػؾنـػقة الؽبقـدةهلل الوـل قـ م فقفـ  الصـهللر  ـهللور كبقـد   وٕجؾ 

سبقؾ  الجؿع  قـ فؾنػة اإل داق و قـ الؿذهب الشقعل: ك كت لف  ـزلة ع لقة رفقعة 

 هللر الؿوـللفقـ الـذي هـق قؿـة »عـهلل ف سػة الشقعةهلل لهللرجة أن الخؿقـل بؼقل عـف: 

«الوقحقهلل
(7)

. 

                                 
. مللقػ:  حؿهلل   قد الؿقسقيهلل الهللار اإلس  قةهلل  قدوتهلل الطبعة 998ص3ض ت الجـ ن جرو (9)

 .م9999 –هـ. 9399إولك: 

 .486ص 9أعق ن الشقعة لأل قـ ج (8)

 .489ص 9اكظد: الؿدجع الن  ؼ ج (4)

 -. مــللقػ:  حؿــهلل  ــ قد الصــهللرهلل  طبعــة الـعؿــ ن 98اكظــد: الؿعــ لؿ الجهللبــهللة لأل ــقل ص  (3)

 م. 9975 - 9495: الث كقة الطبعةهلل طفدان –وبة الـج ح  ؽ -الـجػ 

 .488م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (5)

.  طبقع ضـؿـ فؾنـػة 913 ؼ م  هللر الهللبـ الشقدازي   الػؾنػة اإلبداكقة لفـدي كقر  ن ص (6)

  هللر الؿوللفقـ الشقدازي الؿب , والؿدمؽزات.

 .519إر عقن حهللبث  لؾخؿقـل ص (7)



 22 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

الصهللر الشـقدازي الحقـ ةهلل فؼقـؾ: إكـف مـق  ســة اخوؾػ   النـة الول ف رق فقف  

هـ9951
(9)

هــ9159. وققـؾ  ـؾ مـق  سـوة 
(8)

. ولـؿ بؿـت الشـقدازي إٓ  عـهلل أن خؾـػ 

وراءه العهللبهلل  ـ الط ب الؿوؼـقـ لػؾنػة اإل داقهلل وبليت    ؼهلل ة همٓء: الػـقض 

 الؽ   ,.

 

 

 
 

                                 
والحؽؿــة الؿوع لقــة عـــهلل  ــهللر الــهللبـ الشــقدازي  488ص 9اكظــد: أعقــ ن الشــقعة لأل ــقـ ج (9)

 .94ص

 م.9981. 5. مللقػ: خقد الهللبـ الزركؾلهلل محؼقؼ:  هللون. ط414ص5اكظد: إع م ج (8)



 866 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 انشخصٍح انثانثح: انفٍض انكاشاوً:
هــ. 9117 ـ  حؿقد الؿؾؼب   لػقض الؽ   ,هلل ولهلل ع م  حؿهلل  ـ  دمضك  او:

  ك   نهلل وا  كشل ومد كهلل رؿ اكوؼؾ إلك  قدازهلل حقث درس عؾك الؿ   ـهللر الـهللبـ 

ــقم  ــ ,   العؾ ــقض الؽ   ــد الػ ــفؿ   مبح ــ  أس ــذا   ــف: وه ــزوج ا ـو ــقدازيهلل وم الش

  داق.الػؾنػقةهلل ولؿ بزل  قا  ً لؿ   هللأه  ـ الكقل والوعؿؼ   فؾنػة اإل

بنوػ د  ـ كثقد  ـ  ملػ مف وأ ع ره اكف كـ ن »بؼقل  حنـ إ قـ  وحهللر  عـف: 

 ــق  الؿشــدب  قــ ٓ إلــك الزهــهلل و الوؼشــػ و قــهلل رغــب أواســط عؿــده  ــ لػؼد و 

النق حة و ك ن زبف   أسػ ره هـذه زي الـهللراوبش أو النـ يحقـ الؿغك ـقـ كؿـ  ورد 

    عض كوب الؿمرخقـ .

 حوف أعقا   كثقدة وبعـهلله  عـض البـ حثقـ أجـؾ عدفـ ء أواخـد و قهلل ا ضك   سق

الؿ ية الع  دة وأوايؾ الؿ ية الح دبة عشدةهلل خصق     إبدانهلل كؿ  بعهلل أكرب  ش با 

«هذه الط يػة
(9)

. 

و ع    حصؾ عؾقف  ـ عؾقم فؾنػقةهلل فؼهلل ك ن ع لؿو  ـقعق هلل  وـلردًا  ؿـ    هـذا 

ػدق اإلس  قةهلل  ثؾ الؼقل  وحدبـػ الؼـدآنهلل الؿذهب  ـ آراء لؿ بؼؾ ا  أحهلل  ـ ال

الؿنوػ د  ـ  جؿع هذه إخب ر وغقده   ــ الدوابـ ت  ــ »وهذا واضح  ـ ققلف: 

إن الؼــدآن الــذي  ــقـ أ فدكــ  لــقف  وؿ  ــف كؿــ  اكــزل عؾــك  ۏطدبــؼ أهــؾ البقــت 

 ـف    هق خـ ف  ـ  أكـزل انهلل و ــف  ـ  هـق  غقـد و حـدفهلل وإكـف قـهلل  حؿهلل

  كثقد  ـ الؿقاضعهلل و ـفـ  غقـد  - ڠ - ء كثقدةهلل  ـف : اسؿ عؾل حذف عـف أ ق

«ذلؽهلل وأكف لقف أبض  عؾك الكمقب الؿدضل عـهلل ان وعـهلل رسقلف 
(8)

. 

كو ب القا  جؿع فقف الؽوب إر عة  ع  دح أح دبثف هلل وكوـ ب  فه ـتب مـفا:

ـهلل وكوـ ب عؾـؿ سػقـة الـج ة   طدبؼة العؿؾهلل وكو ب عقـ القؼقـهلل وكو ب حؼ القؼق

 الهللبـ. القؼقـهلل وكو ب إ قل إ قؾةهلل وكو ب الؿحجة البقض ء   هتذبب إحق ء عؾقم

                                 
 . 598ص9أعق ن الشقعة لأل قـ ج (9)

هــ 9396يهلل قـؿ الؿؼهللسـةهلل . مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل  مسنة الف د39ص 9الوػنقد الص   ج (8)

 ش.9473 -



 868 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

   ملػ ت الؽ   , أكف  ع ملرده  لسو ذه الصـهللر الشـقدازيهلل  ومن األمور البارزة

«بب لغ   مؿجقهلل  حقك الهللبـ  ـ عد لهلل وبؽثد الـؼؾ عـف»ك ن 
(9)

. ومظفد  ـزلـة ا ــ 

ض الؽ   ,:  ـ خ ل  داجعة  عض الؿقضع الوـل كؼـؾ فقفـ   ـقئو عد ل عـهلل الػق

  ـ آرايف.

ك كت لؾػقض الؽ  ـ ,  ـزلـة ع لقـة عــهلل عؾؿـ ء الشـقعة آرــل عشـدبةهلل حقـث 

ك ن ف ض  ع لؿ    هدا حؽقؿ   وؽؾؿ   حهللر  فؼقف   حؼؼـ  »و ػف الحد أ ؾل  لكف 

«  عدا أدبب 
(8)

. 

ة الؿحؼؼ الؿهللقؼ جؾقؾ الؼهللر عظقؿ الشلن رفقـع الع  »وو ػف إرد قؾل  لكف 

«الؿـزلة ف ضؾ ك  ؾ
(4)

العـ لؿ الػ ضـؾ الؽ  ـؾ العـ رف » لكـف  . وكعوف الش هدوردي

«الؿحهللث الؿحؼؼ الؿهللقؼ الحؽقؿ الؿوللف
(3)

. 

عؾـؿ الػؼـفهلل ورابـة الحـهللبثهلل و ــ ر الػؾنـػةهلل »وأ    حنــ إ ـقـ فؼـ ل عــف: 

ــ نهلل وطــقد إخــ قهلل و ــهللن العدف ــ رفو ع ــقم والؿع ــ ب العؾ «عب
(5)

ــقل  ــ  بؼ .  قـؿ

«الؿحهللث الع رف الؽ  ؾ فقض الؽ   ,»الخؿقـل: 
(6)

. 

هـ9199مق  الػقض الؽ   ,   ك   ن  نؼط رأسف سـة 
(7)

 

                                 
 .619ف سػة الشقعة لعبهلل ان كعؿة  (9)

 . مللقػ: الحد الع  ؾلهلل  ؽوبة إكهلللفهلل  غهللادهلل  هللون.415ص 8أ ؾ أ ؾ ج (8)

 . مللقػ:  حؿهلل عؾل إرد قؾلهلل  هللون.38ص 8ج  ع الدواة ج  (4)

دوديهلل  مسنــة الـشــد . مــللقػ: عؾــل الـؿــ زي الشــ ه458ص 8 نــوهللرك ســػقـة البحــ ر ج (3)

اإلســ  ل الو  عــة لجؿ عــة الؿهللرســقـ  ؼــؿهلل محؼقــؼ ومصــحقح : حنـــ  ـــ عؾــل الـؿــ زيهلل 

 هـ.9399

 م.9977 -9497: 3. مللقػ: إ قـلهلل دار الؽو ب العد لهلل  قدوتهلل ط.468ص 99الغهللبد ج (5)

 .538إر عقن حهللبث  لؾخؿقـل ص (6)

نــوهللرك ت أعقــ ن الشــقعة لحنـــ إ ــقـ و  415ص 8اكظــد: أ ــؾ أ ــؾ لؾحــد العــ  ؾل ج (7)

 .419 -418ص8ج



 865 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 انشخصٍح انزاتعح: انحكٍم انسثشَاري:
هق: ه دي  ـ  فهللي النبزواري. أ فد فقؾنـقف  ـقعل  فـد   الؼـدن الث لـث 

العؾؿ  عهلل أن  ؾغ الح دبة والعشدبـ  ــ عؿـدههلل ففـ جد إلـك عؽػ عؾك طؾب  عشدهلل

أ ػف ن الول ك كت إذ ذاك  دكزا لوعؾقؿ الؿذهب الشقعلهلل فهللرس عؾـك جؿ عـة  ــ 

 عؾؿ يف هلل خصق و  ـ ك ن لفؿ اهوؿ م   لػؾنػة والعدف ن.

لف العهللبهلل  ـ الؿملػ تهلل  ـف :  دح إسؿ ء الحنــك. وح  ـقة عؾـك الحؽؿـة 

إسػ ر العؼؾقـة إر عـةهلل وهـل ح  ـقة  طبقعـة عؾـك هـ  ش إسـػ ر. الؿوع لقة   

 وح  قة عؾك الشقاههلل الد ق قة لصهللر الؿوللفقـ أبض .

والنـبب    "الؿـظق وف و دحف    الؿـطؼ والػؾنػة  "وأ   ا فد  ملػ مف ففق 

 فدة هذا الؿملػ:    حصؾ  ـ إقب ل ط ب الػؾنػة   كثقـد  ــ الؿع هـهلل العؾقـ هلل 

وقؿ وطفدان وغقده  عؾك العؽقف عؾقف  وعؾك دراسوف  وآسوػ دة  ـفـ :  لـجػك 

لؿ  مؿقزت  ف هذه الؿـظق ة  ـ سفقلة حػظف : وٕجـؾ هـذا ك كـت الحؾؼـة إولـك 

 ـ  داحؾ الهللراسـ ت الػؾنـػقةهلل وقـهلل  ـدحف  النـبزواريهلل وإن كـ ن  ـدحف  ـدح 

 قجز  ؼوضبهلل بصعب عؾك كثقد  ـ الط ب ففؿف
(9)

. 

      دح النبزواري لؿـظق وف  ـ اخوص ر: هـق النـبب الـديقف الـذي  ولعؾ

أفؼهلل هذا الؿـظق ة الؿـزلة الع لقة الوـل ك كـت لفـ هلل إذ  ـ  أن قـ م الطب طبـ يل  وـللقػ 

 كو  قف  هللابة الحؽؿة وهن بة الحؽؿة: إٓ واكصدف إلقفؿ  ط ب الحقزات.

 

 
 

                                 
 .686ص-688اكظد: ف سػة الشقعة لعبهلل ان كعؿة ص (9)



 868 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

 انشخصٍح انخامسح: محمذ حسني انطثاطثائً:
 حؿهلل حنقـ الطب طب يلهلل ولهلل  ؿهللبـة مرببز   الو سع والعشـدبـ  ــ  ـفد  او:

 هـ. 9489ذي الحجة ع م 

و ػف جعػد النبح ,  لكف:  ػّند   رعهلل و   ج ل الػؾنػة  ػؽد إسـ  ل كبقـد 

 َمســف ُٕ ــقل فؾنــػقةهلل و  العدفــ ن وهتــذبب الـــػفهلل عــ رف  ــ  ا وأخ قــل 

لعؿؾـل و ؾـغ  ـلوًا عظقؿـوهلل كؿـ  أكـف   العؾـقم  فّذبهلل ضـؿا العدفـ ن الـظـدي إلـك ا

الـؼؾقة  ؾـغ  دمبـة آجوفـ دهلل إلـك غقـد ذلـؽ  ــ الػضـ يؾ والؿـآرد الوـل بضـدب اـ  

الؿثؾ
(9)

. 

وذكــد غقــده  ــقئو  ـــ اطــ ع الطب طبــ يل عؾــك الػؾنــػةهلل  شــقدًا إلــك أكــف درس 

ل الـهللبـ  ـظق ة النبزواريهلل وإسػ ر والؿش عد لؾؿـ   ـهللراهلل والػوقحـ ت لؿحقـ

ا ـ عد لهلل و دح الػصقص لؾؼقصديهلل وغقده   ـ الؽوب العدف كقة
(8)

   . 

و ـــ آرــ ره العؾؿقــة: الؿقــزان   مػنــقد الؼــدآن. ُأ ــقل الػؾنــػة. معــ لقؼ عؾــك 

إسػ ر العؼؾقة إر عة.  هللابـة الحؽؿـة. هن بـة الحؽؿـة. الدسـ يؾ الػؾنـػقة محوـقي 

 عؾك سبع رس يؾ فؾنػقة. وغقد ذلؽ.

 مفػاىل افطباضبائي افػؾسػقة اي:وأام م

 افؽتاا األول: بداية احلؽؿة:

كو ب  بنط  خوصدهلل ألػف الطب طب يل لؾؿبوهلليقـ   عؾؿ الػؾنػةهلل وهـق بحوـقي 

عؾك الوعدبػ   لػؾنػةهلل و ق ن أهؿقوف هلل و   بوعؾؼ  ؿب حث القجـقدهلل واكؼنـ  ف إلـك 

 ؿوــعهلل إضـ فة خ رجل وذهـلهلل رؿ اكؼن م القجقد الخ رجل إلك واجـب و ؿؽــ و

إلك البحث   حؼقؼة الع قة فقؿ   قـ القجقد والؿ هقةهلل وأقن م العؾةهلل والع قة  قـ 

 العؾة والؿعؾقلهلل وكقػقة  هللور الؽثدة عـ القاحهلل. وكؾ هذا  شؽؾ  بنط  قند.

                                 
 .348اكظد: مذكدة إعق ن لؾنبح , ص (9)

 .855ص9اكظد: أعق ن الشقعة لأل قـ ج (8)



 862 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 افؽتاا افهاين: هناية احلؽؿة:

ؼهلل وهـق ألػ الطب طب يل هذا الؽو ب: لقهللرسف الط لب  عهلل امؼ كف لؾؽوـ ب النـ  

  شوؿؾ عؾك الؿقاضقع الؿذكقرة    هللابة الحؽؿةهلل ولؽـ  شؽؾ أعؿؼ وأوسع.

ومـبع أهؿقة ه ذبـ الؽوـ  قـ  ــ كقهنؿـ  عؿـهللة الهللراسـة   إوسـ ط الشـقعقةهلل 

حقث اكب ط ب الػؾنػة  ـ أ ـ ء الؿذهب الشقعل عؾقفؿ هلل وأخذوا بدمؼـقن سـؾؿ 

 ـ.الػؾنػة اإل داققةهلل  نوعقـقـ ا ذبـ الؽو  ق

هـ   قؿ9318مق  الطب طب يل ع م 
(9)

. 

 

 
 

                                 
 .855ص-853ص 9اكظد: أعق ن الشقعة لؿحنـ إ قـ ج (9)



 866 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

 انشخصٍح انسادسح: مزتضى مطٍزي:
هــهلل أخـذ أس سـق ت  9448 دمضك  طفدي  ـ  حؿهلل  ـ حنقـ ولـهلل ســة  او:

العؾؿ عؾك بهلل والهللههلل رؿ اكوؼؾ إلك  هللبـة قؿهلل وقـهلل كـ ن لفـذا آكوؼـ ل أرـد كبقـد عؾـك 

عؾك الخؿقـلهلل كؿ  درس  قـ بـهللي حق ة  دمضك  طفديهلل حقث موؾؿذ   هذه الػكة 

الطب طب يلهلل وأخذ عـفؿ  عؾؿ العدف ن
(9)

. 

ملرد  دمضك  طفدي  ـ لخؿقـل والطب طبـ يل مـلردًا كبقـداهلل وبظفـد هـذا جؾقـو   

آرــ رههلل ففــق إذا ذكــد الطب طبــ يلهلل بؼــقل : روحــل فــهللاه. وإذا ذكــد الخؿقـــل عــرب عـــف 

ربف الػؾنـػة   ج  عوفـ . مـق    لدوح الؼهللسل. سؽـ طفدان فقؿ   عهللهلل ومقلك مـهلل

م.9979سـة 
(8)

. 

وأ   عـ آر ر  دمضك  طفدي العؾؿقةهلل ففل العهللبهلل  ـ الؿملػ تهلل و ـ  ملػ مـف 

الػؾنــػقة: معــ لقؼ عؾــك أ ــقل الػؾنــػة والؿــذهب الــقاقعل   خؿنــة  جؾــهللاتهلل 

الــهللوافع كحــق الؿ دبــة.   رحــ ب هنــج الب غــة. اإلكنــ ن والؼــهللر. العــهللل اإللفــل. 

  ة. اإل ـهللاد الغقبـل   حقـ ة البشـدبة. اإلكنـ ن الؽ  ـؾ. الوقحقـهلل. خـوؿ الـبـقة. اإل 

 دح الؿـظق ة. طف رة الـدوح. الػؾنـػة. الؽـ م العدفـ ن. الؽـ م. الؿعـ د. الـبـقة. 

 هنضة الؿفهللي   ضقء فؾنػة الو ربا. القٓء والقٓبة.

 

 
 

                                 
 .858ص 9حنـ إ قـ جاكظد:  نوهللرك ت أعق ن الشقعة ل (9)

و ؼهلل ــة كجؾــف لؽوــ ب اإل ــهللاد  858ص 9اكظــد:  نــوهللرك ت أعقــ ن الشــقعة لحنـــ إ ــقـ ج (8)

 الغقبل لؿدمضك  طفدي ص د.



 860 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 انشخصٍح انساتعح: انخمٍىً:
أحؿـهلل الؿقسـقي الخؿقــل. ولـهلل   العشـدبـ  ــ  روح ان  ـ  صطػك  ـ او:

    هللبـة خؿقـ  نبدان. درس   الـجػهلل وس  داء. 9481جؿ دى الث كقة سـة 

هــ. 9449مؾؼك  عض  ؼهلل  ت العؾقم اإلس  قة عؾك بـهلل أخقـفهلل رـؿ مقجـف ســة 

إلك الحقزة العؾؿقـةهلل ودرس فقفـ  الب غـةهلل والـحـقهلل والصـدفهلل والؿـطـؼ. و  عـ م 

كوؼؾ إلك  هللبـة قؿ. واسوؿد    هللارس قؿ حوك اكوفك  ـ  دحؾة النطقحهلل هـ. ا9431

 رؿ  دع   الهللراسة آسوهللٓلقة الع لقة.

هــ. وهـق   الدا عـة وإر عـقـ  ــ  9463 هللأ   مـهللربف الػؼـف وإ ـقل ســة 

هـ. و  هذه الؿدحؾـة كـ ن بعـهلل  ــ  9438عؿده. أ   مهللربنف لؾػؾنػة فؽ ن قبؾ ع م 

ــك إســ مذة ا ــؿ حصــؾ عؾ ــة. ر ــة آلفق ــ ر والؿوخصصــقـ   الػؾنــػة والحؽؿ لؽب

الؿدجعقة  عهلل وف ة الربوجددي
(9)

. 

و ؿ  بؾػت آكوب ه أن الخؿقـل ك ن بحدص عؾـك كنـبة كػنـف إلـك أهـؾ البقـتهلل 

و عهللهلل بؼقل الؿػوخد   ٓكونـ ب إلـك الؿبعـقث إلـك »حقث بؼقل    هللابة أحهلل كوبف: 

رؼك الثؼؾقـهلل النّقهلل روح ان  ـ العـ لؿ الؿؼوـقلهلل النـّقهلل الثؼؾقـهلل والؿوؿّنؽ  عدوة و

« صطػك الؿقسقي الخؿقـل
(8)

. و ـ البـ حثقـ  ــ بـذهب إلـك أن هـذا الـنـب ٓ 

بصحهلل  ؾ هق ادع ء  ـ قبؾ الخؿقـل: لؾحصقل عؾك  ؽ كة روحقة لهللى  حبل أهـؾ 

البقت
(4)

. 

                                 
و ؼهلل ـة جعػـد  84ص-89ص4اكظد:  نوهللرك ت أعق ن الشـقعة لؿحنــ لحنــ إ ـقـ ج (9)

 .355ص-358ص8النبح , عؾك  قسقعة طبؼة الػؼف ء ج

 .98بة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص صب ح الفهللا (8)

الخؿقـل واراؤه آعوؼ دبة وار ره   الػؽد آسـ  ل. دراسـة محؾقؾقـة  اكظد مػ  قؾ هذا  : (4)

 .بهلل ان ضقػ ان أحؿهلل العدب ,ع د. كؼهللبة



 865 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

ـجهلل أكـف موؾؿـذ   قـؿ وإذا    أردك  الككقز أكثد عؾك العدف ن عــهلل الخؿقــل: فنـ

عؾك بهلل  حؿهلل عؾل الش ه آ  ديهلل وعـف أخذ فؾنـػة اإل ـداق
(9)

. وقـهلل مـلرد الخؿقــل 

 ـقخـ  العـ رف الؽ  ـؾ الشـ ه آ ـ دي هلل »  لش ه آ  دي أبؿ  ملرد: ولذا كداه بؼقل عــف: 

«أدام ان  ؾف عؾك رؤس  دبهللبف
(8)

. 

ــل بغــقص    ــهلل هــذا الػقؾنــقف الصــق  أخــذ الخؿقـ ــك ب أعؿــ ق فؾنــػة وعؾ

اإل داقهلل إلك أن أ نك أكرب عدفـ ء الشـقعة الؿوـلخدبـ: لحبـف ومعؾؼـف الشـهللبهلل  عؾـؿ 

 الػؾنػة والعدف ن.

ولؾخؿقـل العهللبهلل  ـ الؿملػ تهلل و ــ  ملػ مـف الػؾنـػقة:  صـب ح الفهللابـة إلـك 

ــقن حــهللبث . أســدار الصــ ة. آداب  ــ ء النــحد. إر ع ــة.  ــدح دع ــة والقٓب الخ ف

  الطؾب واإلدارة. معؾقؼ ت عؾـك  ـدح فصـقص الحؽـؿ و صـب ح الص ة. رس لة 

ــقة إلــك الوقحقــهلل. الؿظــ هد  ــؾ. الجفــ د إكــرب. دع ــف. جـــقد العؼــؾ والجف إك

 . "رس يؾ الخؿقـل العدف كقة"الدحؿ كقة 

هـ 9319 ـ  فد  قال ع م  89مق  الخؿقـل   
(4)

. 

هلل  فد  ـ  عـض  ــ وٓ بؿؽـ أن بعكض  عكض عؾك    ذكدك ههلل  هللعقو أكف ق

ذكدك  أكف  ـ أع م الوشقع الػؾنػل أققال كثقدة مهللل عؾك أكـف عؾـك  ـذهب جؿفـقر 

الشقعة آرـل عشدبةهلل الؿهللون   الؽوب الدوايقة إر عـةهلل أو  ـ  هـق  ـذكقر   هنـج 

الب غةهلل أو    خطة أس طقـ الوشـقع الؽ  ـلهلل  ثـؾ: الؿػقـهللهلل وا ــ الؿطفـد الحؾـلهلل 

والؿجؾنــلهلل وغقــدهؿ  ـــ عؾؿــ ء الؿــذهب الشــقعل آرـــل  والشــدبػ الؿدمضــكهلل

 عشدي.

                                 
 .354ص8اكظد:  ؼهلل ة جعػد النبح , عؾك  قسقعة طبؼة الػؼف ء ج (9)

 .93ل ص دح دع ء النحد لؾخؿقـ (8)

و ؼهلل ـة جعػـد النـبح ,  89ص4اكظد:  نوهللرك ت أعق ن الشقعة لؿحنـ لحنـ إ ـقـ ج (4)

 .353ص8عؾك  قسقعة طبؼة الػؼف ء ج



 861 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ٕكـ  كؼقل: إن الػؾنػة عؿق ـ  إكؿـ  مؼـقم عؾـك  جـ راة الجؿفـقر   عؼ يـهللهؿهلل 

وإن ك كت   طؾة   كظد الػقؾنقفهلل وأ   العؼ يهلل الول بهللبـ ا  الػ سػةهلل وبدون أهنـ  

والوجـقزات: لحؽؿـف رأوهـ   عؾك الد ـقز»العؼقهللة الؿـجقة لؿـ دان ا هلل فنكؿ  ُمـشد 

و صؾحة راعقه   هللاراة  ع العؼـقل الضـعقػةهلل ومدؤفـ  عؾـقفؿ وحـذرا عــ الـػـقس 

«الؿعقجة العنقفة وسقء ففؿفؿ
(9)

. 

ٓ بوؽؾؿـقن  ؾنـ ن »وعؾك هذا الؿـفج اعوؿـهلل أمبـ ع الػؾنـػة اإل ـداققةهلل فـنهنؿ 

هدهلل وإكؿـ  عؿقم الخؾؼهلل وٓ بخقضقن فقؿ  بخقض فقف الـ س  ـ  ن يؾ عؾـؿ الظـ 

«بوؽؾؿقن  ؾن ن الد ز واإل  رة
(8)

. و ـ أ دز همٓء النفدورديهلل الذي أو ك  ـ 

اطؾع عؾـك  ملػ مـف أن بؽـوؿ  ـ  فقفـ   ــ عؾـقم ٓ موـ سـب  ـع جؿفـقر الؿنـؾؿقـهلل 

أو قؽؿ  حػظ هذا الؽو ب وآحوق ط فقفهلل و ـقكف عــ غقـد أهؾـفهلل »و دح ق ي : 

«وان! خؾقػول عؾقؽؿ
(4)

. 

عد ل فؾؿ بؼػ عـهلل هذاهلل  ؾ أخذ بؼدر أن العؼ يهلل  وك    طدحت عؾـك  وأ   ا ـ

وجف ٓ بػفؿف الع  ل: فنن هذا بـهللل عؾـك أن هـذه العؼقـهللة هـل العؼقـهللة الصـحقحةهلل 

 حذرًا   الققت كػنف  ـ إ ف ر هذه العؼ يهلل    ر ـقز: ٕن هـذا سـقمدي ٓ  ح لـة 

ن الد ـقز دلقـؾ  ـهللق عؾـك إ»إلك الحؽؿ  ؽػد العـ رف الػقؾنـقفهلل بؼـقل   هـذا: 

الؿعـك الؿغقب   الػمادهلل وإن الع لؿقـ لف ر قز والغ ز لقهللعك   لعب دهلل ولـقٓ الؾغـز 

ك ن الؼقل كػداهلل وأدى الع لؿقـ إلـك العــ دهلل ففـؿ  ـ لد ز قـهلل حنـبقا فؼـ لقا  ـنهداق 

«الهلل  ء و  لػن دهلل فؽقػ  ـ  لق أن إ د ببهللو    سك
(3)

. 

                                 
 .463ص9الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (9)

 .95ص9 ؼهلل ة أ ق الع  عػقػل عؾك فصقص الحؽؿ ٓ ـ عد ل ج (8)

ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة لفـدي  حؽؿة اإل داق لؾنفدوردي (4)

 .843ص 4كقر  ن ج

 .996ص 4الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج (3)



 862 ثُي عشزيحذجاْاخ انعقائذيح عُذ انشيعح االاال انثاب األٔل: 

الؿـــفج الــذي ســ ر عؾقــف الوشــقع الػؾنــػلهلل الــذي  وهــذا الؿـــفج الػؾنــػل هــق

أ   الق قة »بق ل  ؽوؿ الػؾنػة عـ كؾ  ـ لؿ بؽـ  ـ أهؾف هلل بؼقل حقهللر أ ؾل: 

ۆ    ۆ  ژ : ففل   كوؿ ن العؾقم اإللفقة وإسدار الد  كقة عــ غقـد أهؾفـ هلل لؼقلـف 

 .(9)«ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

كػنفهلل وسطد كصقحة لؽؾ  ـ أمك  ــ وقهلل  شك الصهللر الشقدازي عؾك الؿـفج 

 ــ القاجـب عؾـك الحؽـقؿ أن بظفـد الحؽؿـة عؾـك » عهلله  ـ الػ سـػةهلل قـ ل فقفـ : 

طــدق كثقــدههلل بوصــدف فقفــ  كــؾ كــ  د  حنــب كظــدههلل وبنــوػقهلل  ـفــ   حنــب فؽــده 

«واسوعهللادههلل ف  بجهللوا عؾك ققلف  ن غ هلل وٓ بصقبقا عؾقف  ؼ ٓ و طعـ 
(8)

. 

 هـذه لػفـؿ  لهـؾ لقنـقا -الشـقدازي الصـهللر كظـد جفـةو  ــ-وأ   العقام ففـؿ 

 كنـب   بشدعقا ان الـ س أكثد عؾك حدام»: ققلف  ـ واضح وهذاهلل الػؾنػقة أراء

ن أهؾقة ادراكف    غ بة الـهللرةهلل وهن بة الشذوذهلل والوقفقؼ لف  ٕ الغ  ضة: العؾقم هذه

« ـ عـهلل ان العزبز الحؽقؿ
(4)

. 

ؿقــل   هـذا الؿقضـقع: فنـؽوشـػ أكـف ا وـهللاد لؿـ  وإذا     حثــ     ــفج الخ

 ـهللأ »سطده ف سػة الوشقع  ـ قبؾهلل فنكف عــهلل   أراد أن بـشـد هـذا الػؽـد اإل ـداقل: 

« وهللربف العدف ن سدًا لـخبة خ لصة  ـ الط ب الؿعوؿهللبـ لهللبف كوؿ الند
(3)

. 

الػؾنـػل وقهلل امبع الخؿقـل هذا الؿـفج   مللقػف أبض هلل حقث ق ل   آخـد كو  ـف 

خ مؿـة وو ـّقة: إّبـ ك أّبفـ  » " صـب ح الفهللابـة إلـك الخ فـة والقٓبـة  "الؿعدوف  ـ 

الصهلّلبؼ الدوح ,هلل رّؿ إّب ك وان  عقـؽ   أوٓك وأخدبؽ أن مؽشػ هـذه إسـدار 

«لغقد أهؾف 
(5)

. 

                                 
 .98كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (9)

 .834ص6الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)

 .336ص3الؿدجع الن  ؼ ج (4)

 .88ص4 نوهللرك ت أعق ن الشقعة لحنـ إ قـ ج (3)

 .91 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (5)
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فنن عؾك  ـ أراد أن بحؽـؿ عؾـك هـمٓء الػ سـػة حؽؿـ   ـ يب هلل أن  وظذ اذا

عـك الحؼقؼل لؿ  ذكدوه   كوبفؿ: ٕكف  وك لؿ بؽـ عؾك عؾؿ   لؿعـك بطؾع عؾك الؿ

فبـهللون »الب طـ لؿ  ذكدوههلل فنقؽقن الحؽؿ خطئ   حضـ هلل بؼـقل  دمضـك  طفـدي: 

الوعدف عؾك  صطؾح هتؿ الؽثقدة ٓ بؿؽــ ففـؿ  ؼ  ـهللهؿهلل  ـؾ كصـؾ أحق كـو إلـك 

« ػ هقؿ  ض دة لؿ  بد قن إلقف
(9)

. 

 

 

 
 

                                 
 .981الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (9)



 

 

 

 

 انثاب انثاوً:

 ع انفهسفيــانرشي
 زيحـــعُذ االثُي عش

 رٔافذِ ٔأصٕنّ
 

 وؾقه ؾصالن:

  افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼيةرواؾد  :األولافػصل. 

  ػيــع افػؾســاألاول افتي يؼوم ظؾقفا افتشق: افهافثافػصل 

 .ظـد االثـي ظؼية                               

 



 



 

 

 

 

 

 انفصم األَل:

 شيع انفهسفيرٔافذ انر

 زيحــعُذ االثُي عش

 

 وؾقه مبحهان:

  :األثر األؾالضوين ظذ افتشقع افػؾسػي.ادبحث األول 

  :أثر افػالشػة اإلشالمقغ ظذ افتشقع افػؾسػي.ادبحث افهاين 

 



 



 

 
 انًثحث األٔل

 األثز األفالطَٕي عهى انرشيع انفهسفي

 

بقـ إلـك الـهللبـ اإلسـ  لهلل و ـع أردت الػؾنػة الققك كقة عؾك الؽثقـد  ــ الؿـونـ

الولرقد الؽبقد لفذه الػؾنػةهلل فؼهلل اخوؾػ ملرقد ف سػوف  عؾك الؿـونبقـ إلك اإلسـ م 

 ققة وضعػ .

أف طقن  ــ أرسـطـ. فقؾنـقفهلل  واو: ,ومن أبرز امالء افػالشػة أؾالضون

وطبقبهلل وع لؿ   لفـهللسةهلل والنق سة. ك ن رج  أسؿد الؾقنهلل  عوـهللل الؼ  ـةهلل حنــ 

 هـل كؿـ  –لصقرةهلل   ذقـف إسػؾ خ ل أسقدهلل س كو  خ فض هلل لطقػ الؽؾؿة  حبـ  ا

 عؾـك إكثـد الحـ ل   بنـوهللل وكـ نهلل والقحـهللة لؾػؾـقات - اإل ـداق ف سـػة ع دة

  ن بنؿع  ـ أ  كـ  عقهللة.ك إذهلل  ؽ يف  صقت  قضعف

كققـهلل كشل أف طقن   أسدة  قسدة الح لهلل إذ بؼ ل: إن أ  ه ك ن  ـ أ داف الققك 

وك ن   أول أ ده بؿقؾ إلك الشعدهلل فبؾغ   ذلؽ  بؾغو عظقؿو إلك أن حضد  جؾـف 

 سؼداطهلل فدآه بثؾب الشعد: فككف.

و ؾغف  عهلل أن   ت سؼداط أن  ؿصد قق    ـ أ ح ب فقث غقرس: فنـ ر إلـقفؿ 

لقلخذ عـفؿهلل وقهلل كوج عـ  حبوف لػقث غقس معؾؼف  لققالف فقؿ  بوعؾؼ  عـ لؿ العؼـقلهلل 

 قث آ ـ أف طقن  لن فقق ع لؿـ  الؿ دي ع لؿو أكؿؾ وأعظؿ  ـف. ح



 880 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

حصؾت ٕف طقن  حـ و  ب هلل وأ   ف الضدر  ـ  عض حؽ م عصـده. رـؿ إن 

أهؾ أرقـقة را قه عؾك أن بوقلك مهلل قد أ قرهؿهلل  عهلل أن ع د إلقف   ـ رح ٓمفهلل ف  وـع: 

هلل اعوـ دوههلل ومؿؽــ  ــ ٕكف وجهللهؿ عؾـك مـهلل قد غقـد الوـهلل قد الـذي بـداه  ـقا   وقـ

كػقسفؿ: فعؾؿ أكف ٓ بؿؽـف كؼؾفؿ عـفهلل وأكف لق رام كؼؾفؿ عؿ  هؿ عؾقف: لوعدض لؿـ  

معدض لف سؼداط  ـ قبؾ
(9)

. 

 مـفا: ,خؾف أؾالضون افعديد من افؽتب

احوج ج سؼداط عؾك أهؾ أرقـقة. كو ب الجؿفقربة. كو ب طقؿـ وس الدوحـ , 

. كو ب إققال إف طقكقـة. كوـ ب أوكػـدن. كوـ ب   مدمقب العقالؿ الث رة العؼؾقة

أقدبطـ. كو ب قداطؾف. كو ب رـ طقطف. كوـ ب سقفنـطف. كوـ ب فقلقطقؼـقس. 

كو ب  د قـقهللس. كو ب أ دخف. كو ب أرسط . كو ب ر جقف. كو ب أورقدبؿـقس. 

كوـــ ب الــــقا قف. كوـــ ب   الــــػف والعؼـــؾ والجـــقهد والغـــدض. وغقدهـــ   ــــ 

الؽوب
(8)

. 

دضـ  ٕسؿ ء كوبف: بربز اهوؿ م أف طـقن   لػؾنـػةهلل  ـؾ إن  ــ ك فؾـة و ؿجدد ع

الؼقل أن ُكذكد  لن الػؾنػة مليت   الؿدمبة إولك  ـ  قـ إولقبـ ت عــهلل فقؾنـقف 

الققك ن: ولذا كداه بثـل عؾك  ـ بطؾب الػؾنػةهلل وبصػفؿ  ل ـح ب العؼـقلهلل قـ ي : 

و ضًة  ـ الحؼقؼة إزلقةهلل لقنـت  العؼقل الػؾنػقة معشؼ كؾ  ؽؾ عؾؿلهلل بعطقف »

« شق ة   لؽقن والػن د
(4)

. 

                                 
ــ ء ج (9) ــ ربا الحؽؿ ــد: م ــللقػ 987ص – 968ص 9اكظ ــهللبـ  ــؿف:  م ــهلل ال ـــ  حؿ ــقد     حؿ

هلل أحؿـهللهلل الجـزء إولهلل طبـع  نع كـة عؾقـف: خقر ـق والوعؾقـؼ  وصحقحف اعوـك الشفدزوريهلل

وزارة الؿع رف لؾحؽق ـة الع لقـة الفـهللبـةهلل الطبعـة إولـك  ؿطبعـة  جؾـف دايـدة الؿعـ رف 

. 86ص -79م. وعقــقن إكبــ ء ص9976هـــ/ 9496العثؿ كقــة  حقــهللر آ ــ د الــهللكـ ـ الفـــهللهلل 

ا ــ أ ـل مللقػ: أحؿهلل  ـ الؼ سؿ  ـ خؾقػة  ـ بـقكف الخزرجـل  قفـؼ الـهللبـهلل أ ـق العبـ س 

 . قدوت –أ قبعةهلل محؼقؼ: الهللكوقر كزار رض هلل الـ  د: دار  ؽوبة الحق ة 

 أ ـقبعة أ ـل ٓ ــ إكبـ ء وعقـقن987ص– 968ص 9اكظد: مـ ربا الحؽؿـ ء لؾشـفدزوري ج (8)

 .86ص -79ص

 .876ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)



 885 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

 ًٓ وبذهب أف طقن إلك أن معؾقؿ الػؾنػة هق قهللره الذي بجب أن بؼقم  ـف ا وثـ 

ٕوا د اإللف
(9)

. 

 ؾ إكـ  كجهلله بد ط  ـقـ الػؾنـػة و ـقـ  عبـقدههلل ذاهبـو إلـك أن   طؾـب الػؾنـػة 

سلطقع ان  هللل إط عول لؽؿهلل و   دا ت لل » دض ة لفذا اإللف الؿعبقدهلل حقث بؼقل: 

«الحق ة والؼقة والعزبؿة: فؾـ أكؼطع عـ  ؿ رسة ومعؾقؿ الػؾنػة  طؾؼو
(8)

. 

دح  ؿ  سبؼهلل أكهلل فقف عؾـك أ  آخد كص  – الػؾنػة أهؿقة  ق ن   –وٕف طقن 

أن الػؾنػة الؿؽونبة هل الشلء القحقـهلل الـذي سقنـعهلل اإلكنـ ن   حق مـفهلل بؼـقل   

ــؿهلل وأهنــ  وحــهلله  بؿؽـــ أن مجعــؾ اإلكنــ ن ســعقهللًا »: هــذا الحؽؿــة بؿؽـــ أن معؾ

«و حظق و
(4)

. 

وقهلل وجهللك   ـ طؾبة العؾؿهلل  ـ بذهب إلك أن أف طقن رجؾ   لحهلل ك ن بهللعقا 

كــذلؽ »إلــك الوقحقــهللهلل وبحــذر  ـــ الشــدكهلل  عوؿــهلل   هــذا عؾــك قــقل ا ـــ الؼــقؿ: 

إ ــ مهلل وإربـ ت حـهللوث العــ لؿ أف طـقن. كـ ن  عدوفـ    لوقحقـهللهلل وإكؽـ ر عبـ دة 

وك ن مؾؿقذ سؼداطهلل ولؿ  هؾؽ سؼداط ق م  ؼ  فهلل وجؾف عؾك كدسقف. وك ن بؼـقل 

«إن لؾع لؿ   كع   حهللر هلل  بهللع  أزلق هلل واجب   ذامف ع لؿ   جؿقع الؿعؾق  ت
(3)

. 

إن  حبوـ  ٓ ـ الؼقؿ ٓ بؾزم  ـف  أن كلخذ  ؽؾ  ـ  بؼـقل: ٕكـف  شـد  واـا يؼال:

 طل.بصقب وبخ

                                 
س ٕف طــقن ضــؿـ الؿحــ ورات الؽ  ؾــة مدجؿــة  ــققل مؿــداز اكظــد:  حــ ورة رقــ مقوق (9)

 .855ص5ج

 .414ص4 ح ورة أ قلقجل ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (8)

ـــداز  (4) ـــة  ـــققل مؿ ـــة مدجؿ ـــهللبؿقس ٕف طـــقن ضـــؿـ الؿحـــ ورات الؽ  ؾ  حـــ ورة بقرق

 .934ص4ج

 .866ص8إغ رة الؾفػ ن ٓ ـ الؼقؿ ج (3)
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 لن أف طقن رجؾ  ـ أهـؾ الوقحقـهللهلل  ـلء بدفضـف كـؾ  ــ لـف اطـ ع وافؼول 

عؾك الػؾنػة عؿق  هلل وعؾك فؾنػة أف طقن  شؽؾ خ صهلل فنن هـذا الػقؾنـقف  ــ 

وإرض الوـل » الػ سػة الذبـ بم ـقن  وعهللد ألفـةهلل بؼـقل    حـ ورة طقؿـ وس:

إلـك ج كـف أخـدهلل فـنن  هل أ ـ  الؿوؿ سؽة حقل الؼطـب الؿؿوـهلل  ــ ج كـب الؽـقن

الب رئ الؽ  ؾ   غف  لوؽـقن الحـ رس والؿخـكع لؾقـؾ والـفـ رهلل وهـل أول وأقـهللم 

«ألفة الول مؽقن   داخؾ النؿ ء
(9)

. 

إن أف طقن  ـ أهؾ الوقحقهللهلل  ع أكف بؼقل  وعهللد ألفة. و نـبب  ؾؽقف يؼال:

ؾنـػة بدفضـقن  فقر  ثؾ هذه أراء عـ أف طقنهلل كجهلل أهؾ الوخصص والعؾؿ   لػ

فــؽـد أن بؽـقن ان »بؼقل عبهلل الدحؿـ  هللوي: أن بؽقن أف طقن  ـ أهؾ الوقحقهللهلل 

عـــهلل أف طــقن هــق ان القاحــهلل الؿعــدوف   إدبــ نهلل ٕن فؽــدة الوقحقــهلل كؿــ  هــل 

 قجقدة   إدب ن الؿخوؾػة ذات الؽوب الؿؼهللسةهلل ك كت  جفقلة مؿ  و  ـ الـدوح 

«الققك كقة كؾف 
(8)

. 

ففق  لء ٓ بهللل عؾك أكف ك ن  قحهللاهلل  ؾ هـق  " أفالصون اإللفي "و ػف  ـ وأ   

  هذا  ثؾ الؽثقد  ــ الػ سـػةهلل الـذبـ بدسـؿ كـؾ  ــفؿ لـػنـف إلفـ  خ  ـ هلل بؼـقل 

بؿؽــ الؼـقل  ـلن  ـذهب الوللـف أكثـد الؿـذاهب »الػقؾنقف إلؿـ , أزفؾـهلل كقلبـف: 

 ـ أخذ  ف  ـ الػ سػة أف طـقن  الن  ؼة كؾف   ققع    م ربا الػؾنػةهلل و ـ أ فد

وأرسطق  ـ الؼهلل  ءهلل ودبؽ رت ولبـوز وكـت وهد  رت ولطزه  ـ الؿحـهللرقـهلل فـنن 

«لؽؾ واحهلل  ـ همٓء إلفقة   فؾنػوف الع  ة
(4)

. 

                                 
 .384ص5ة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج ح ور (9)

 .988ص 9 قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي ج  (8)

 .843الؿهللخؾ إلك الػؾنػة مللقػ: أزفؾهلل كقلبف ص (4)



 882 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

وإذا     حثـ    الصقرة الول بدسؿف  أف طقن لإللف   فؾنػوف الخ  ةهلل فنـجهلل 

مـ رة بوحـهللث عــ إلـف    ـقغة الؿػـدد  فــحـ كـداه»أن عبهلل الـدحؿـ  ـهللوي بؼـقل: 

بق ػ أكف الخقد والعؾؿ والحؽؿة. وم رة أخدى كـداه بوحـهللث عــ ألفـة    ـقغة 

الجؿع. ففؾ هـ ك إلف فقق ألفة؟ وهؾ هذا اإللف  ـ جــف ألفـة؟ وهـؾ الصـ كع 

هق اإللف إعؾك؟ هذه إسئؾة ٓ كنوطقع أن كجهلل    ح ورات أف طقن  ق كو وافقـو 

«عـف 
(9)

. 

و   أ  ر إلقف  هللويهلل  ـ أن أف طقن بذهب إلك أن ألفة  عضـف  فـقق  عـض. 

حؼهلل إٓ أن    ذكده  ـ أكف ٓ بقجهلل    حـ ورات أف طـقن  ـ  بشـقد إلـك هـذا. غقـد 

ك كت أجزاء الع لؿ الؿوعهللدة  قزعـة »دققؼهلل فنك  كجهلله    ح ورة  قلقوقؽقس بؼقل: 

حـهللدة أقـؾ رمبـة. ُوجـهلل أكصـ ف آلفـةهلل كـ كقا رعـ ة  طدبؼة  ؿ رؾة محت حؽؿ آلفـة  

«إكقاع الؿخوؾػة
(8)

. 

وهذه ألفة إقؾ رمبةهلل هل أ ـ ء ٔلفة أخـدىهلل و  هـذا كجـهلل أف طـقن بؼـقل: 

«فلي  خؾقق إكن , سقعوؼهلل قط أكف ٓ بقجهلل آلفة عـهلل   بقجهلل أ ـ ء آلفة»
(4)

. 

 دةهلل  ـؾ هـل  قجـقدة   وكؾ هذه ألفة الؿوعهللدةهلل لقنت  قجقدة   ع لؿ الؿـ

أعؾؿفؿ كل ٓ بعكفقا   ٔلفـة الوـل معـكف اـ  الهللولـة » ؽ ن آخدهلل بؼقل أف طقن: 

ًٓ  ـف  « ؾ  آلفة أخدى جهللبهللة أو  ؼقى روحقة  هلل
(3)

. 

                                 
 .987ص 9 قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي ج  (9)

ص  948ص ص8قل مؿــداز ج حــ ورة  قلقوقؽــقس ضــؿـ الؿحــ ورات الؽ  ؾــة مدجؿــة  ــق (8)

944. 

 .419ص4 ح ورة أ قلقجل ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)

 .898ص4الؿدجع الن  ؼ ج (3)



 856 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

رؿ أخذ أف طقن   عدض أوسع لـظدمف إلك ألفةهلل وذلؽ   كو  ف الجؿفقربةهلل 

ق  قجقد فقق ع لؿـ  الؿ ديهلل وهـ ك    هق الذي  قـ فقف أن  ـ ألفة الح كؿة    ه

ر إذنهلل أن هــ ك قـقمقـ حـ كؿوقـهلل وأن واحـهللة »أعؾك  ـفـ هلل بؼـقل:  عؾقـؽ أن موصـقا

« ـفؿ   قضقعة فقق الع لؿ العؼؾلهلل وإخدى فقق الؿديل
(9)

. 

 مؼـع الول ألفة لجؿقع إلف هق -العؼقل ع لؿ رأس   القاقع-والقجقد إعؾك 

 خشـل ٕكـف  موكف: إدارة إلقف  فقض أن  عهللهلل الؿ دة ع لؿ قق دة   ـف أخذ وقهللهلل محوف

فـنن ان »طـقن: أف  بؼـقلهلل  شـ ههللة   دبة كثدة  ـ هـ     إدارة عـ العؼقل معجز أن

الذي وضع العـ لؿ   كظـ مهلل  ـ ههلل أكـف   ضـقؼ عظـقؿهلل وخشـل أن الؽـؾ بؿؽــ أن 

ؾؿ دفـــة الؼقـــ دة  ــــ بـحـــؾا   الع  ـــػة وبخوػـــل   الشـــقاش ال  وــــ هلهلل ف ســـو

«جهللبهلل
(8)

. 

 بطؾـؼهلل الؿـ دة ع لؿ   لؿ  والخ لؼة -العؼقل لع لؿ الؿؽقكة-وألفة الؿوعهللدة 

والنـبب   منـؿقوف  اـذا: أن أف طـقن  "الؿثؾ إف طقكقـة"اسؿ:   أف طقن عؾقف 

بذهب إلك أهن    إبج ده  لألكقاع الؿ دبة قهلل  قرهت  عؾك  ـقرهت هلل  ؿعــك: أن كـؾ 

ل  ـ الؿثؾ إف طقكقة بقجهلل كقع    دب  واحهللاهلل وهذا الـقع الؿ دي بقجـهلل عؾـك  ث 

 قرة الؿثؾ إف طق, الؿقجهلل لف. وٕهؿقة هذه الؿنللة لهللى أف طـقنهلل بـدى  أن 

إذا ألغـك اإلكنـ ن  ثـؾ »إكؽ ر هذا: بؾزم  ـف  ؼ ء اإلكن ن   جفؾ  طبؼ: لـذا بؼـقل: 

 ث لـف الـفـ يل الـذي بؽـقن واحـهللًا وذامـف عؾـك  إ ق ءهلل وأكؽـد أن كـؾ  ـلء فـدد لـف

الهللوامهلل  دكزًا اكوب هف عؾك مؾؽ الصـعق  ت و ـ   ـ اف : فؾــ بؽـقن لهللبـف أي  ـلء 

«بؿؽـ لعؼؾف أن بدمؽز عؾقف: وسقهلل د ط قة الوعؼؾ هؽذا مؿ  و
(4)

. 

                                 
 .494ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .945ص8قل مؿداز ج ح ورة  قلقوقؽقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ق (8)

 .87ص8 ح ورة   ر ـقهللس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)



 858 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

ــ در  ــك ســؿ ء الػؾنــػةهلل هــق إكنــ ن ك ــك أن القا ــؾ إل ــذهب أف طــقن إل كؿــ  ب

بجــب أن بؽــقن اإلكنــ ن  قهق ــو  ط قــة ف يؼــة جــهللًاهلل قبــؾ »: القجــقدهلل حقــث بؼــقل

«اسوط عوف معؾؿ أن كؾ  لء لف كقع ولف جقهد كؾل
(9)

. 

وهذا الجقهد الؽؾل هق    بنؿك   لؿثؾ إف طقكقةهلل وخ  وف : أن أف طقن 

ــ يؿ  ــقيهلل هــق  قجــهللههلل والؼ ــؾ   العــ لؿ العؾ ــقع  ــ دي  شــ ههللهلل  ث ــدى أن لؽــؾ ك ب

إكقاع الؿ دبةهلل الول لف   ثـ ل أف طـق,: اإلكنـ نهلل الـذي لـف   وصدبػ  موكفهلل و ـ

ًٓ لفذا الؿثؾ إف طق,.  جقهد كؾلهلل أوجهلله عؾك هذه الصقرة: لقؽقن  ث 

والع قــة  ــقـ هــذا الؿثــؾ إف طــق, و ــقـ الؿعدفــة الح  ــؾة لإلكنــ ن ع قــة 

ــؾهلل  ــف   عــ لؿ الؿث ــؾ وٓدم ــت  قجــقدة قب ــة: ٕن روح اإلكنــ ن ك ك ــت   عؾق وك ك

 دحؾوف  هذه  نوجؿعف لؾعؾقم  لسده هلل ولؽـ حصؾ كنق ن اإلكن ن لؿ  ك ن بعؾؿـف 

 ؿجدد الظفقر   ع لؿ الؿ دةهلل فنذا    مؿؽـ إكن ن     ــ الق ـقل إلـك هـذا الؿثـؾ 

إف طق,: فنكف سقوذكد    ك ن ع لؿو  ـف  ــ قبـؾهلل بؼـقل أف طـقن    ـدح كظدمـف 

ذه الؿعدفة عـهلل القٓدة والول كنـبـ ه  قـب هلًل وإذا اسـوعهللك  إذا فؼهللك  ه»إلك الؿعدفة: 

   عدفـ   ـ قبؾ  عهلليـذ   سـوعؿ ل حقاســ هلل أٓ مؽـقن العؿؾقـة الوـل كـهللعقه  معؾؿـو 

ًٓ بؿؽــ أن بنـؿك هـذا مـذكدًا  اسكداد واسـوع دة الؿعدفـة الوـل هـل طبقعقـة لــ ؟ أو

« حؼ
(8)

. 

 

       

 

                                 
 .87ص8 ح ورة   ر ـقهللس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .498ص4 ح ورة فقهللون ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (8)



 855 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وقهلل و ؾت إلك ف سػة الشقعة آرـل عشـدبة هذه هل أ قل فؾنػة أف طقنهلل 

 أصفراا: ـ خ ل عهللة طدقهلل 

 افطريق األول: مدرشة اإلشؽـدرية افػؾسػقة:

بعورب أفؾقطقـ أ فد  ـ ق م   لػؾنػة   آسؽـهللربةهلل و ع هذا فنن هذه الػؾنػة 

 ـ حقث إفؽ ر الجقهدبة هل فدع لؾػؾنػة الققك كقةهلل وخصق   فؾنػة أف طـقنهلل 

ــقطقـ: وٓ  ــقل أفؾ ـــ ق ــذا   ــك ه ـــ »أدل عؾ ــهللة   ًٓ جهللب ــقا ــ  أق ــ  هـ فؾقنــت أققالـ

اسوحهللاث دهدك هلل  ؾ إهن  واردة  ـذ الؼـهللم  غقـد مقضـقح واسكسـ ل. كؿـ  أن أققالــ  

الققم لقنت إٓ  دحو ومػنقدًا ٕققال الؼـهللا ك الوـل بـهللعؿ كقهنـ  قهللبؿـة  ـ  ورد   

« ملػ ت أف طقن ذامف
(9)

. 

ؿهللرسـة فـقؿـ حقلفـ   شـؽؾ كبقـدهلل والنـبب الـذي عـزز  ــ وقهلل أرـدت هـذه ال

ملرقده  لقف  ققعف  الؿوقسط   الشدق فؼـطهلل  ـؾ فقؿـ  اكوفجوـف هـذه الؿهللرسـة  ــ 

 ح ولــة لؾجؿــع  ــقـ الؿــهللارس الققك كقــة الػؾنــػقة  ـــ جفــةهلل رــؿ الوقفقــؼ  ــقـ هــذه 

ة أوٓهلل رـؿ الؿهللارس الػؾنػقة و قـ       صد  ـ أدب ن سـؿ وبةهلل  وؿثؾـة   القفقدبـ

الـصداكقة فقؿ   عهللهلل وهق    أوجهلل وأكوج    بعدف   ٕف طقكقة الحهللبثة
(8)

 . 

 هللرســة اإلســؽـهللربة الػؾنــػقة عؾــك ف ســػة اإل ــداقهلل مــلرد  وموون مظوواهر توولثقر

هــمٓء الػ ســػة  و ســقع ت أفؾــقطقـهلل  وــقهؿقـ أهنــ   ـــ  ملػــ ت أرســطقهلل بؼــقل 

د الؽبقــد الــذي كــ ن لــبعض الؿملػــ ت ٓ ــهلل  ـــ ملكقــهللك  عؾــك إرــ»هـــدي كقر ــ ن: 

ًٓ ٓهقت  الشـفقد وهـق كؿـ  كعؾـؿ لـقف سـقى  ـدح  "أرسـطق  "الؿـحقلةهلل فثؿة أو

ٔخــد رــ ث  ـــ م ســقع ت أفؾــقطقـ كؼؾــت عـــ مدجؿــة ســدب كقة معــقد إلــك الؼــدن 

«الن دسهلل وهل الحؼبة الول ازدهدت فقف  إف طقكقة الؿحهللرة
(4)

. 

عشدبة  ــ هـذا الوـلرد عؾـك  عـهللهلل  ـؾ كـ كقا  ــ  ولؿ بؽـ ف سػة الشقعة آرـل

أ دز الؿولردبـ
(3)

. 

                                 
 .348طقـ صم سقع ت أفؾق (9)

. مللقػ:  حؿـهلل مؼـل الؿهللرسـلهلل دار البقـ ن العد ـلهلل الطبعـة 84اكظد: العدف ن اإلس  ل ص (8)

 .م9998 –هـ. 9398الث لثة: 

 .61م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (4)

 = . الشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقة لؾشقدازي993اكظد: الؿبهللأ والؿع د لؾشقدازي ص  (3)



 858 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

 افطريق افهاين: افػؾسػة يف ؾارس:

مــن افوشــائل افتــي أشــفؿت يف واــول ؾؾســػة أؾالضــون اإلذاؿقــة إػ 

الؿن يؾ الػؾنػقة إف طقكقة الول احوضـوف    د فـ رس. وأ فـد  ؾالشػة افشقعة:

ؼؾت فقف الػؾنػة الققك كقـة إلـك  ـ د فـ رسهلل هـق: أن    ققؾ   محهللبهلل الز ـ الذي اكو

 عض ف سػة أرقـ  ه جد إلـك فـ رس  عـهلل إغـ ق  ـهللارس الػؾنـػة الوـل ك كـت اـ هلل 

فدحــب اــؿ  ؾــؽ الػــدسهلل وأســؽـفؿ  ــؿ ل فــ رس: فــلرد هــمٓء الققكــ ن   الػؽــد 

الػ رسل
(9)

. 

ؾ إن إبؿــ ن ف ســػة الػــدس   لؿثــؾ إف طقكقــةهلل  ــ وموون صووور هووذا التوولثر

حؽؿ ء الػدس كؾفـؿ  وػؼـقن عؾـك هـذاهلل حوـك إن الؿـ ء كـ ن »النفدوردي بذكد أن 

عـهللهؿ لف   حب  ـؿ  ـ الؿؾؽقت وسؿقه ُخددادهلل و ـ  لأل ـج ر سـّؿقه ُ ـددادهلل 

«و   لؾـ ر سّؿق ُأردببفشت
(8)

. 

و   ق ن احوض ن الحض رة الػ رسقة لؾػؾنـػة اإل ـداققة بؼـقل هــدي كقر ـ ن: 

سقؿ    د ف رس  ولردًا   ٕف طقكقة الؿحهللرة وإلف  فـ هلل وكـ ن ذلـؽ  ؼل الشدق ٓ »

خقد عقن لؾنفدوردي عؾك محؼقؼ عز ف   إحق ء الحؽؿة اإللفقة الول ك كـت منـقد 

«  د ف رس الؼهللبؿة قبؾ اإلس م
(4)

. 

و نبب الؿققع الجغدا  لب د ف رسهلل القاقعة   جفة الشدقهلل وجـهلل  ــ ذهـب 

داققة فؾنـــػة ف رســـقةهلل وجـــهللت قبـــؾ اإلســـ مهلل رـــؿ حـــ ول إلـــك أن الػؾنـــػة اإل ـــ

 النفدوردي إحق يف  فقؿ   عهلل.
                                 

= 
هلل 444هلل ص 889هلل 899هلل ص 898هلل ص975هلل ص979هلل ص954هلل ص951هلل ص937هلل ص55ص 

 8. الحؽؿة الؿوع لقة   إسـػ ر العؼؾقـة إر عـة لصـهللر الـهللبـ  حؿـهلل الشـقدازي ج449ص

هلل 999ص 3. ج878هلل ص 857هلل ص833هلل ص44هلل ص4هلل ص4. ج 988ص 8هلل 88ص

ـــحنـك لؾنــبزواري ج387هلل ص431هلل ص 497ص ـــدح إسـؿـــ ء ال . 848هلل ص 98ص9.   ـ

 .68هلل ص63هلل ص47 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص

. مـللقػ: الـهللكوقر  حؿـهلل عؾـل أ ـق 65اكظد: أ قل الػؾنػة اإل ـداققة عــهلل النـفدوردي ص (9)

 مهلل الـ  د:  ؽوبة إكجؾق الؿصدبة.9959رب نهلل الطبعة إولكهلل الؼ هدة 

 لفــديوردي الػؾنػقة والصقفقة لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدحؽؿة اإل داق  (8)

 .939ص 4كقر  ن ج

 .845م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (4)



 852 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 قـؿ  الصحقح أن الػؾنػة اإل داققة مـنب إلـك  شـدق إكـقار العؼؾقـةهلل ٓ إلـك 

النـفدوردبقـ بعوـربون أن فؾنـػة اإل ـداق إذا »  د الؿشدقهلل بؼقل هـدي كقر  ن: 

ًٓ ٕهن  ك كت فؾنػة الؿشدقققـ   لؿعـك ك كت هل الػؾنػة الؿشدققةهلل فؾقف ذلؽ أو

الجغدا  لؾؽؾؿةهلل وٓ هـل حنـب  ـقا اإل ـداق    وقـ ز قـهلل  ء الػـدس. إهنـ  عؾـك 

العؽــف  ـــ ذلــؽ  شــدققة: ٕن فؾنــػوفؿ ك كــت هــل كػنــف   ــفقدا ومجد ــة ذهـقــة 

«لؿشدق إكقار
(9)

. 

قل العؾقبـة وإ داق إكقار العؼؾقة هق كـقر بـليت إلـك الــػف اإلكنـ كقة  ــ العؼـ

  رأبـل أن الؿعدفـة الوـل هـل  عـقـة  ـ لقجقد فؼـط و  »ال  ديقةهلل بؼقل أف طقن: 

ال  ديلهلل مؼهللر أن مجعؾ الدوح مـظد إلك أعؾك. وسقاء حهللق اإلكنـ ن فـ غدًا فـ ه   

«النؿ واتهلل أو ر ش عقـف عؾك إرض
(8)

. 

فؾنـػة   حقح أكف قهلل وجهلل  عض اإلض ف تهلل الوـل أضـ فف  ف سـػة فـ رس إلـك

أف طقن اإل داققةهلل إٓ أن هذا ٓ بعـل أن مـنب إلـقفؿ هـذه الػؾنـػةهلل خصق ـ  إذا 

   ك كت هذه اإلض ف ت إض ف ت ه  شقةهلل ٓ مضقػ إلك فؾنػة أف طقن اإل ـداققة 

أ   إرـد الػ رسـل فؼـهلل كـ ن   الؿظفـد الخـ رجل »إض فة جقهدبةهلل بؼقل أ ق رب ن: 

«لؾؿذهب اإل داقل
(4)

. 

قهلل بعوؿهلل عؾقف  عض الب حثقـهلل  ــ أن فؾنـػة النـفدوردي فؾنـػة مؼـقم  وأ     

عؾك اع دة عؼقهللة الؿجقس   معظقؿ الـقر: رؿ آحوج ج  ؿثؾ هذا عؾك أن الػؾنػة 

رـ يقة الـقر والظؾؿةهلل  لء ٕن اإل داققة فؾنػة ف رسقة. ففق اعوؿ د عؾك    ٓ بـػع: 

 .إلك   د ف رس  عدوف   الػؾنػة اإل داققةهلل الول منؾؾت

                                 
 ؼــهلل  ت هـــدي كقر ــ ن عؾــك  ملػــ ت النــفدوردي ضــؿـ  جؿــقع  ملػــ ت النــفدوردي  (9)

 .986ص 9الػؾنػقة والصقفقة ج

 .438ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة ج (8)

 .88نػة اإل داققة عـهلل النفدوردي ٕ ل رب ن صأ قل الػؾ (4)
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فــنن  بــهللأي الـــقر والظؾؿــة قــهلل عدفوفؿــ  إف طقكقــة » يؼووول أبووو ريووان يف هووذا:

«الحهللبثةهلل وهل الؿعقـ الؿب  د الذي اسوؿهلل  ـف النفدوردي أ قل  ذهبف
(9)

. 

 افطريق افهافث: مدرشة حران افػؾسػقة:

ؾـت فقؿـ   عهلل أن ذاعت إفؽ ر الػ رسقةهلل الؿؿزوجة   لػؾنػة إف طقكقةهلل اكوؼ

 عهلل إلك حدانهلل واذا أضحت حدان  ـ أعظؿ الؿـهللارس الػؾنـػقة
(8)

. بؼـقل هــدي 

«بؼوضل أن كـّقه  شؽؾ خ ص  لهؿقة  هللرسة    ئة حدان»كقر  ن: 
(4)

. 

وفؾنػة حدان لقنت فؾنػة أ قؾةهلل  ؾ هـل فؾنـػة بقك كقـة    وقـ زهلل وخصق ـ   

قـ  ــ لؿعـك الجــ  عل حــدان كــ كقا أف طــقكق»فؾنــػة اإل ــداقهلل وذلــؽ أن ف ســػة 

لؾؽؾؿة. وكـ ن أف طـقن  قضـقع دراسـوفؿ و حـقر كشـ ط البحـقث    هللرسـوفؿهلل 

«الول ك كت مؿ رس عؿؾف  كؿ  جؿقع الؿهللارس الػؾنػقة
(3)

. 

 افطريق افرابع: افػؾسػة اهلـدية ادؿزوجة باألؾالضوكقة:

رد معورب الفـهلل  ــ أغــك البؾـهللان   لـهللب ك ت والػؾنـػةهلل وهـل أرض   سـعةهلل مـم

ومولردهلل و ـ أراء الػؾنػقة الول ملردت ا هلل آراء أف طقن الققكـ ,
(5)

. وقـهلل اكوؼؾـت 

أراء الػؾنػقة الفـهللبة الؿؿزوجة  آراء أف طقن الققك , إلك ف سػة الشـقعة آرــل 

عشدبة: فلكبقا عؾقف   وعؾؿقـهلل و  هذا بشقد  دمضك  طفـدي إلـك أهنـؿ قـهلل وجـهللوا 

رفقعةهلل و ـ  زلــ  كحـوػظ   لؽوـب الفـهللبـة الؼهللبؿـة جـهللًا والوـل »    دق آسق  أفؽ راً 

مدجؿت إلك الػ رسقة... وهل رفقعة جهللًا. هذه الؽوب ك ن قهلل قدأه  أسو ذك  الع  ة 

الطب طب يل قبؾ  ضـع ســقاتهلل وحـ زت عؾـك إعج  ـفهلل إذ كـ ن بؼـقل أن فقفـ  أ ـقرًا 

«رفقعة جهللاً 
(6)

 

                                 
 .87الؿدجع الن  ؼ ص (9)

والعدفـ ن اإلسـ  ل لؿحؿـهلل مؼـل  65اكظد: أ قل الػؾنـػة اإل ـداققة عــهلل النـفدوردي ص (8)

 .88الؿهللرسل ص

 .59م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (4)

 .49   ئة الؼدآن و   ئة حدان لؿقشقؾ م ردبق ص (3)

 .989اكظد: محؼقؼ    لؾفـهلل  ـ  ؼقلة  ؼبقلة   العؼؾ أو  دذولة لؾبقدو, ص (5)

. مــللقػ:  دمضـــك الؿطفــديهلل مدجؿــة: جعػــد  ـــ دق 914ص -918اإلكنــ ن الؽ  ــؾ ص (6)

 م.9998هـ ـ 9398الخؾقؾلهلل  مسنة البعثةهلل  قدوتهلل الطبعة الث كقة: 



 850 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 افطريق اخلامس: ترمجة ـتب أؾالضون:

 وفدت مدجؿة كوب الػؾنػة   عصـد الؿـل قن العب سـلهلل الـذي أمحـػ  ؾـؽ ا

الدوم   لفهللاب هلل ط لبو  ـف أن بصؾف  ؿ  لهللبف  ـ كوب الػ سػة: فبعث إلقف  عـهللد كبقـد 

 ـف هلل وعؾك رأسف  كوب أف طقن: فكجؿت: فؽـ ن هـذا  ــ أهـؿ  ـ  أسـفؿ   كشـد 

فؽد أف طقن
(9)

. 

ن  ـ مدجؿة لؽوب الػؾنػةهلل إٓ  هللابـةهلل وأ ـ  ولؿ بؽـ    حصؾ   عصد الؿل ق

سقد الكجؿة فؼهلل ا وهلل: إلك أن و ؾ إلك  ـ  هـق  شـ ههلل   عصـدك  الح ضـدهلل حقـث 

اكوشدت كوب أف طقن  كجؿـ ت  وعـهللدة: وكـ ن هـذا  ؿـ  سـ عهلل الوشـقع الػؾنـػل 

 عؾك آط ع عؾك أف طقن وفؾنػوف.

ػة الشقعة آرــل عشـدبة: إرـد و ـ إ قر الب رزة الول بهللركف  الب حث   فؾن

الف يـــؾ ٕف طـــقنهلل و ــــ مصـــػح مـــدارفؿ الػؾنـــػل: ســـقذهؾ  ــــ كثـــدة ذكـــدهؿ 

ٕف طقنهلل إ   دف عو عـفهلل أو مؼدبدا لؿذهبفهلل أو اسوشـف دًا  لققالـفهلل أو غقـد هـذا  ــ 

إههللاف
(8)

. 

                                 
 .969ص6كح لة جو عجؿ الؿملػقـ لعؿد  938ص3اكظد: إع م لؾزركؾل ج (9)

هلل 34ص 9اكظد عؾك سبقؾ الؿث ل: الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقـة إر عـة لؾشـقدازي ج (8)

وغقده   ـ الصػح تهلل الوـل أعدضــ  عــ ذكدهـ : لؽثدهتـ هلل إذ إن الؽثقـد  ــ  ـػح ت هـذا 

قن الؽو ب الؽبقدهلل  شحقكة  ذكد أف طقنهلل واإل  دة  ػؾنػوفهلل وآسوهللٓل  ؿـ  ذكـده أف طـ

ــة لؾصــهللر الشــقدازي ص ــف. واكظــد أبضــو: الشــقاههلل الد ق ق هلل 937هلل ص49  كوبــف و ح ورام

هلل 465هلل ص449هلل ص881هلل ص899هلل ص979هلل ص958هلل ص957هلل ص956هلل ص953ص

هلل 344هلل ص348هلل ص868هلل ص994هلل ص939. والؿبــــهللأ والؿعــــ د لؾشــــقدازي ص 469ص

هلل 911. أســدار أبــ ت لؾصــهللر الشــقدازي ص573هلل ص534هلل ص 371هلل ص 333هلل ص347ص

هلل 886صهلل ص885هلل ص 61هلل ص 939ص9. و ــدح إســؿ ء الحنـــك لؾنــبزواري ج985ص

. ج 995ص 9. ومػنــقد الؿقــزان لؾطب طبــ يل ج91هلل ص 89هلل ص65هلل ص 61ص 8. ج 837ص 

ــــ يل ص987ص 94. ج 858ص 91. ج869ص 5 ــــة لؾطب طب ــــة الحؽؿ . 816هلل ص999. و هللاب

هلل ص 455هلل ص 458صهلل 488هلل ص 968هلل ص 983هلل ص 981وهن بــة الحؽؿــة لؾطب طبــ يل ص

458. 
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وقهلل مػ كك ف سػة الشقعة   معظقؿ أف طقنهلل فبعضفؿ أخذ بصػف  لكف أف طقن 

إللفلا
(9)

. 

 لو  ف لؿ أجهلله  عـهلل غقدههلل حقث و ػف  لكف  ــ  وواػه افصدر افشرازي

الحؽؿ ء الداسخقـ والؽرباء الش  خقـهلل قهللس ان أسدارهؿ و دف أكقارهؿ
(8)

. 

«العظقؿ أف طقن» وؿال ظـه:
(4)

. 

«اإل  م أف طقن»و   قضع آخد كجهلله بؼقل: 
(3)

. 

«أف طقن الشدبػ»و 
(5)

. 

«لشدبػ اإللفلأف طقن ا»و  
(6)

. 

«أف طقن الد  ,»و 
(7)

. 

وأ   الػقض الؽ   , فذهب إلك أكف ٓ بصح أن بؼ ل: إن أف طقن رجؾ ع ديهلل 

أف طــقن اإللفــل »فضــً  عـــ أن بق ــػ  لكــف  ؾحــهلل أو  شــدك أو ورـــلهلل  ــؾ هــق 

«الؿعدوف   لوقحقهلل والحؽؿة
(8)

. 

ع    كؼؾـ ه عـف  ـ  ن يؾ أ   عـ  قر ملرد الوشقع الػؾنػل  لف طقنهلل فنن جؿق

فؾنػقة هل عؼ يهلل  عوؼهللة  ـ ف سػة الشقعة آرـل عشدبةهلل ومػصقؾ هذا سـقظفد   

 رـ ب  هذه الدس لة.

                                 
ـــة ج (9) ـــة الؿوع لق ـــد: الحؽؿ هلل 34ص 7هلل ج97ص 6هلل ج 918ص 5هللج378ص 3هلل ج933ص 3اكظ

ـــ د لؾشـــقدازي ص 36ص 7ج ـــهللأ والؿع و ـــدح إســـؿ ء  573هلل ص 344هلل ص 348هلل والؿب

 .981وهن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص  885ص 9هلل ج939ص 9الحنـك لؾنبزواري ج

 .897ص 4عؼؾقة إر عة لؾصهللر الشقدازي ج الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر ال (8)

 .416ص 8الؿدجع الن  ؼ ج (4)

 .936ص 3الؿدجع الن  ؼ ج (3)

 .513ص 3الؿدجع الن  ؼ ج (5)

 .419ص 9الؿدجع الن  ؼ ج (6)

 .461ص 9الؿدجع الن  ؼ ج (7)

 .386عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (8)



 851 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وسـؽوػل   هذا الؿقضع   إل  رة إلك  نللة  ـ الؿن يؾ الول ملرد اـ  الوشـقع 

ةهلل الول أ بح الػؾنػل: كظدًا إلبؿ كف  ػؾنػة أف طقنهلل وهل  نللة الؿثؾ إف طقكق

 الوطدق إلقف    ز و لؾحهللبث عـ أف طقن وفؾنػوف.

ــذهب  ــلرد اــذا الؿ ـــ م ــ  حصــؾ   ــهللى   ــ    ــو لـ ــذاهلل  بقـ ــ    ه ــ  بؼ  ؾـ وأول  

ــقل الصــهللر الشــقدازي:  ــة حــؼ »إف طــق,هلل ق ــؾ اإلف طقكق ــقل   لؿث ــؿ أن الؼ اعؾ

«عـهللك 
(9)

. 

قهللك  ققاعـهلل ذلـؽ  عـهلل وقـهلل أحؽؿــ  أبضـ  البـقـ ن إف طـق,هلل و ـ»كؿ  بؼـقل: 

«آكهللراس
(8)

. 

وبشدح الؿداد  ـ هذه الؿثؾ إف طقكقةهلل وأهن  معـل أكف ٓ بقجهلل كقع   دي إٓ 

ــذا:  ــقل   ه ــقلهلل بؼ ــ لؿ العؼ ــؾ   ع ــ ل ك   ــف  ث ــؾ »ول ــة وجــقد الؿث ــ  حؼقؼ ــهلل  قـ ق

إف طقكقةهلل وأن لؽؾ كقع فددا  جددا عؼؾق    ع لؿ اإل ـهللاعهلل هـق  ــ حؼقؼـة ذلـؽ 

ع. ولـؿ أر غقـدي مصـهللى لـذلؽ فضـ   ــ ان عؾـل وملبقـهللا وإلف  ـ  وهـق ولـل الـق

«الوقفقؼ و قهلله أز ة إ قر
(4)

. 

وبعورب أن    ق م  ف  ـ  ـدح وإبضـ ح لؿـذهب أف طـقن   الؿثـؾهلل  ــ أرجـك 

وكحـ قهلل أحققـ   عـقن ان معـ لك »هلل حقث بؼقل: إعؿ ل الول بوؼدب ا  إلك ان 

ذه الؿثـؾهلل وأحؽؿــ   ده كـف وقق ــ   ـق كـف و ـقهللك  أرك كـف وسـفؾـ  رسؿف   الؼقل ا

سبقؾفهلل وأ طؾـ  الـؼقض عؾقف والوشـقع ت الول ذكده  عؾك  ذهبف كؾ  ــ أمـك  عـهلله 

«إلك وقوـ  هذاهلل مؼد   إلك ان ومشقق  إلك دار كدا وف و حؾ أكقاره
(3)

 . 

ٕكـف أ ـفد ف سـػة ولؿ مؽـ هذه الـؼقٓت الؿوعهللدة عـ الصهللر الشـقدازي إٓ 

الشقعة آرـل عشدبة  ـ  دة لؼقل أف طـقن   لؿثـؾهلل وإٓ فـنن اإلبؿـ ن اـذه الؿثـؾ 

 ؿــ  ٓ خــ ف فقــف   الوشــقع الػؾنــػلهلل ففــذا مؾؿقــذه الؿعــدوف  ــ لػقض الؽ  ــ , 

ــل   عــ لؿ »بؼــقل:  ــذواهت  الو ف ٕجنــ م لقنــت إٓ كظــ ل الؿقجــقدات الؼ يؿــة  

«الغقب
(5)

. 

                                 
 .878ص4ة لصهللر الهللبـ الشقدازي جالحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر ع (9)
 .894ص 9الؿدجع الن  ؼ ج (8)
 .894الؿبهللأ والؿع د لؾصهللر الشقدازي ص (4)
 .893ص 6الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)

 .38عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (5)
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«إكقار الؼ هدة العدضقة الول هل الؿثؾ إف طقكقة» واري:ويؼول افسبز
(9)

. 

ولؿ بخدج الخؿقـل عـ هـذاهلل وإن ذهـب إلـك منـؿقة الؿثـؾ إف طقكقـة   سـؿ 

إعقــ ن الؿقجــقدة الخ رجقــةهلل  ــؾ إعقــ ن الث  وــة   الحضــدة »آخــدهلل حقــث قــ ل: 

«العؾؿقة
(8)

. 

ث  وة لقف إخداج  لف  عـ الػؽدة ومنؿقة الخؿقـل لؾؿثؾ إف طقكقة   ٕعق ن ال

الجقهدبة لهللى أف طقنهلل وإكؿ  هق  ح ولة إللب س هذه الػؾنػة إف طقكقة  ؾبـ س 

إسـ  لهلل  ـــ خــ ل الــذه ب إلــك أن هـذه الؿثــؾ هــل أســؿ ء ان الحنـــك و ــػ مف 

إذا مّؿ  فقر ع لؿ إسؿ ء والصػ ت ووقعت الؽثدة »العؾق هلل بؼقل الخؿقـل   هذا: 

 يّقةهلل كــؿ  ــئتهلل  ظفــقر الػــقض إقــهللس   كنــقهت هلل فوحــت أ ــقاب  ــقر إســؿ

«إسؿ ء اإللفّقةهلل حضدة إعق ن الث  وة   الـشلة العؾؿّقة
(4)

. 

: فـنن  ــ الؿـطؼـل أن ولؿ  ك كت الؿثؾ إف طقكقـة عبـ رة عــ أسـؿ ء ان 

ــةهلل بؼــقل ا ــ ل لفــذه إســؿ ء اإللفق ــ  الؿــ دي  ــقرة و ث ــ    ع لؿـ لصــهللر بؽــقن  

هذه الصقر الؿوـقعة الؿوخ لػة  ـقر أسـؿ ء ان معـ لكهلل و ـ ل و ثـؾ »الشقدازي: 

«لف هلل و ظ هد و ج ل لؿ    الع لؿ اإللفلهلل والصؼع الد ق ل
(3)

. 

«إن حؼ يؼ الؿقجقدات هل  عقـف  أسؿ ء ان» ويؼول افؽاصاين:
(5)

. 

 – اإللفقــة ســؿ ء  ٕ الػؾنــػل الوشــقع   الؿنــؿ ة –ولفــذه الؿثــؾ إف طقكقــة 

 كـؾ عؾـك اإللفقـة العؾـقم إف ضـة: – فة إلك خؾؼ الؽقن ومهلل قده إض –  ـف هلل و  يػ

 إكـقانهلل    فـد    كّؾ »: أ ؾل حقهللر بؼقلهلل الؿثؾ اذه آمص ل  ـ مؿؽـ إكن ن

 وإلقـف بػعـؾهلل  ـ  بػعـؾ و ـف بلخـذهلل  ـ  بلخذ  ـف:  ف الحّؼ  بدّ ف رّ  ,هلل اسؿ  قرة ففق

«ؾبف  ـفبط    إب ه الؿعطك وهقهلل إلقف  جبحو فقؿ  بدجع
(6)

. 

                                 
 .88ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .999دع ء النحد لؾخؿقـل ص  دح (8)

 .41 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (4)

 .48ص4الحؽؿة الؿوع لقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)

 .883عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (5)

 .988ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (6)
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وإب هـــ  بوؾؼـــك العؼـــ ء والعدفـــ ء    عؼـــقٓهتؿ »وبؼـــقل الصـــهللر الشـــقدازي: 

«و ع رففؿهلل إذ لف  وجقد ٓ  ح لة
(9)

. 

و عهلل  ق ن ملرد ف سػة الشقعة آرـل عشـدبة  ػؾنـػة أف طـقن: مجـهللر اإل ـ رة 

 قكقة.إلك  ققػ الوشقع الؽ  ل  ـ الؿثؾ إف ط

كمكهلل عؾك أكف لؿ بؽـ الوشقع الؽ  ل  وؼـب ً لفـذه الؿثـؾهلل  ـؾ امجـف كبـ ر  واـا

أر ـ ب إكـقاع الوـل هـل »عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل إلك الوصدبح  نكؽ ر الؼقل  قجقد 

 ـ خداف ت الؼهلل  ءهلل إذ ك كقا بعوؼـهللون أن كـؾ كـقع  ــ أكـقاع العـ لؿ إكنـ ك  كـ ن أم 

مو لف  ـهلل د ورب خـ ص بـهللعك  ـدب الــقعهلل وبـهللعقن ان حققاك  آخد أم جؿ دا أم كب 

«رب إر  بهلل وهذه العؼقهللة معهلل   كظد اإلس م  دك 
(8)

. 

وأ ــ  الؿجؾنــل فؽــ ن  ـــ أكثــد  وؽؾؿــل الشــقعة آرـــل عشــدبة محدبــدًا لفــذه 

الؼضقةهلل وذلؽ عـهلل   مطدق إلك البحث   خ ف الـ س   الؿ يؽةهلل وذكد أكف عؾك 

 ــ حؿؾقهـ  عؾـك أر ـ ب إكـقاع »أمب ع إدب ن النؿ وبةهلل والثـ ,: ققلقـ: إول: 

الؿجددة الول أربوف  أف طقن و ـ م  عف  ـ اإل ـداقققـهلل فـنهنؿ أربوـقا لؽـؾ كـقع  ــ 

أكقاع إف ك والؽقاكب والبن يط العـصـدبة والؿقالقـهلل ر ـ  بـهلل ده وبد قـف وبق ـؾف 

«نؾؽ الؿؾققـ وأر  ب الشدايعإلك كؿ لف الؿنوعهلل لفهلل وإول هق الؿقافؼ لؿ
(4)

 . 

و   حؽ ه الؿجؾنل  ـ أن ف سػة اإل داق بذهبقن إلك أن الؿثؾ إف طقكقـة 

هل الؿ يؽة حؼهلل وعؾك رأس  ـ ذكد هذا الشقدازيهلل الذي أ  ر إلك أن الػقؾنقف 

ٓ  هلل  ـ واسـطف مـ سـبف  ــ الصـقر الؿجـددةهلل »الن عل   طؾب الؿعدفة اإل داققة 

العؼؾقةهلل وهؿ الؿ يؽة الؿؼد قنهلل الؿنؿقن عـهلل إوايؾ  لر  ب إكـقاعهلل  والجقاهد

«وعـهلل إف طقكققـ   لؿثؾ إف طقكقة
(3)

. 

                                 
 .79ص-71ص7ر عة لؾشقدازي جالحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إ (9)

 . مللقػ: ك  د  ؽ رم الشقدازي.989ص97إ ثؾ   مػنقد كو ب ان الؿـزل ج (8)

 .993ص56 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (4)

 .  938ص 5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)
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و  رد الؿجؾنـل لؿــ  ذهـب إلقــف الوشـقع الػؾنــػل  ــ أن الؿ يؽــة هـؿ الؿثــؾ 

اعؾؿ أكف أجؿعت آ   قة  ؾ جؿقع الؿنؾؿقـ إٓ  ـ  ذ  ــفؿ »إف طقكقة بؼقل: 

الؿوػؾنػقـ الذبـ أدخؾـقا أكػنـفؿ  ـقـ الؿنـؾؿقـ: لوخدبـب أ ـقلفؿ ومضـققع  ـ 

عؼ يــهللهؿ عؾــك وجــقد الؿ يؽــةهلل وأهنــؿ أجنــ م لطقػــة كقراكقــة أولــل أجـحــة  ثـــك 

ور ث ور  ع وأكثدهلل ق درون عؾك الوشؽؾ   إل ؽ ل الؿخوؾػةهلل وأكـف سـبح كف بـقرد 

لحؽـؿ والؿصـ لحهلل ولفـؿ عؾقفؿ  ؼهللرمف    بش ء  ـ آ ؽ ل والصقر عؾك حنـب ا

. والؼقل  وجددهؿ ۏحدك ت  عقدا و هبقط هلل وك كقا بداهؿ إكبق ء وإو ق ء 

وملوبؾفؿ  ـ لعؼقل والـػـقس الػؾؽقـة والؼـقى والطبـ يع وملوبـؾ أبـ ت الؿوظـ فدة 

«وإخب ر الؿوقامدة معقب  عؾك  بف ت
(9)

. 

ك     دح  ـف الصـهللر    ذكده الؿجؾنل عـ ف سػة اإل داقهلل إل وإذا ما أضػـا

الشقدازيهلل وق رك ه  ع    سبؼ ذكده  ـ أن ف سػة الشقعة آرـل عشـدبة بـذهبقن   

مؾػقؼفؿ  قـ فؾنػة أف طقن و قـ  ذهبفؿ الشـقعل إلـك أن هـذه الؿثـؾ إف طقكقـة 

هل أسؿ ء ان و ػ مف: ملكهلل لـ  أن همٓء الػ سػة لؿ بؽـ هؿفؿ إٓ أن بؽنقا هذه 

ف طقكقة  للػ ظ  قهؿة: وذلؽ  ؼصهلل الوؾبـقف عؾـك عـقام الشـقعة: وإٓ الػؾنػة إ

فؽقػ بخػك عؾك فقؾنقف أكف بنوحقؾ أن مؽقن الؿثؾ إف طقكقـة هـل أسـؿ ء ان 

 و ػ مفهلل رؿ مؽقن   الققت كػنف هل الؿ يؽة. 

كقػ كجؿع  قـ كقن  ـ    عـ لؿ الؿـ دة إكؿـ  هـق  ـقرة لؿـ    عـ لؿ  ثم كؼول:

ٕف طقكقةهلل و قـ الؽؿ ل الؿزعقم لفذه الؿثؾهلل  ع الـؼص الؿشـ ههلل   عـ لؿ الؿثؾ ا

 الؿ دة: إذ إكـ   وك قؾـ  اذا الؿذهب إف طق,: فنكـ  سـجهلل أكػنـ  أ  م احوؿ ٓت:

إ   أن كؼقل: إن هذه الؿثؾ إف طقكقة ج  عة   كػنـف  لؾؽؿـ ل والــؼص: ٕن 

و ث ل هذا اإلكن ن الؿ ديهلل الذي لقف لف إٓ  ث ل أكقاعف  الؿ دبة ج  عة لفذا أبض . 

أف طق, واحهللهلل و ع هذا مقجهلل أكقاع  شدبة  وؽثدةهلل فقف   ـ  ؾـغ   الؽؿـ ل  ؽ كـو 

عؾق هلل و ـف  إعؿكهلل وإ دصهلل وإ ؿهلل وإ ؽؿهلل والج هؾهلل وهذا    بؾزم  ــف أن 

عـة لجؿقـع الصـػ ت بؽقن كؾ  عوؼهلل لؾؼقل  قجقد الؿث ل إف طقكقة بدى أهن  ج  

 الؿوـ قضة الؿش ههللة: وهذا  ـ قض لؾؼقل  ؽؿ ل هذه الؿثؾهلل فبطؾ هذا آحوؿ ل.

                                 
 .814ص -818ص56 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج  (9)
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إن الــــؼص الؿقجـــقد   ع لؿــــ  الؿـــ دي لـــقف  ــــ إبجـــ د الؿثـــؾ  وإن ؿؾـــتم:

إف طقكقةهلل ولقف واقع  عؾك  ث لفـ : ٕهنـ  ك  ؾـة. قؾــ  هـذا خـدوج عــ الؿـذهب 

 اعكاف  بط ن    قدره أف طقن   فؾنػوف. إف طق,   الؿثؾهلل و ع هذا هق

رؿ كؼقل: إن    بقجهلل   ع لؿ الؿ دة والطبقعة  ـ  خؾقق ت  نبققة   آح دهـ  

 الؿش ههللة   لعهللمهلل  ؾحققة   لػـ ءهلل وهـ  كحـ أ  م احوؿ ٓت:

إ   أن مؽقن الؿثؾ إف طقكقة  ثؾ  وؽثدة فقؿـ   قـفـ هلل  حقـث بقجـهلل لؽـؾ كـقع 

 دبة  ث ل هق أ ؾفهلل بحهللث  عـفهلل وبػــك  عـف. وهــ  كؼـقل: بؾـزم  ــ  ـ إكقاع الؿ

هـذا مـــؼص الؿثــؾ إف طقكقــة: ٕن   هــذا الؼــقل  حــهللورف  وفـ يفــ : و وــك ك كــت 

 ك قصة لؿ بصح أن بؼ ل: إن الؿثؾ أ ٌؾ ك  ؾ لؿ    ع لؿ الؿ دة.

وهـل  لقف إ د كؿ  ذكدهلل  ؾ لؽؾ كقاع   دي  ث ل واحهللهلل هق أ ؾفهلل وإن ؿقل:

 قرة لف. قؾـ : كقػ موعهللد ح ٓت أفـداد إكـقاع الؿ دبـةهلل وعؾـك أي أ ـؾ بحصـؾ 

آخو ف والوـ قض فقؿ   قـف هلل فققلهلل هذاهلل وبػـك ذكهلل  ـع أن الجؿقـع عؾـك  ـقرة 

  ث ل أف طق, واحهلل.

ولؿ بؽـ  ـ  سـبؼ إٓ إ ـداز لعظـقؿ أرـد أف طـقن الققكـ , عؾـك ف سـػة الشـقعة 

 كؼهلل  خوصد لؿ  ق لقا  ف  ـ وجقد لؾؿثؾ إف طقكقة.آرـل عشدبةهلل  ع 

وأ      ذكدك ه عـفؿ  ـ  نـ يؾ فؾنـػقة فـنن الؿؼـ م ٓ بنـؿح  بنـط الؿؼـ ل   

 كنــوؽؿؾ أن  عــهللهلل الدســ لة رـ بــ    -وقىتلله اهلل حبللى -ردهــ  ومػـقــهلله هلل ولؽـــف ســقليت 

ػة الشـقعة آرــل   روافهلل الوشقع الػؾنػلهلل وعؾك رأس هذا:  ق ن ملرد ف س البحث

 عشدبة  ؿـ سبؼفؿ  ـ الػ سػة اإلس  ققـهلل وهق  قضقع  بحثـ  الو لل.

 

 
 



 

 

 انًثحث انثاَي

 أثز انفالسفح اإلساليييٍ عهى انرشيع انفهسفي 

 

الهللبـ اإلس  ل بطؿئـ الـػفهلل وبشدح الب ل: ٕكـف  شـوؿؾ عؾـك جؿقـع  ـ  قـهلل 

هلل  قضحو  ـ  لـف  ــ  ـػ ت بقد بنوػند عـف اإلكن نهلل ففق بشقد إلك الدب الؿع

وأفع لهلل   رحو لؿ  بجب عؾقـ   ـ مقجقف لؾعب دة إلك هذا اإللف العظـقؿهلل ولـؿ بؼـػ 

عـهلل هذا الحهللهلل  ؾ أ  ن  بهللأ اإلكن ن و صقده  عـهلل  قمـفهلل إلـك غقـد هـذا  ــ الؼضـ ب  

الؽؾقة الول ج ه  اإلس م. ولؽـ هذا الفهللي لؿ بؼـع أققا    ـ الؿنؾؿقـ: فلخذوا 

  البحث عـ  عدفة حؼقؼة الطبقعةهلل و وك  هللأتهلل و ـ أبـ أمتهلل و   طبقعة ع قوف  

 ؿقجهلله هلل و   بوبع هذا  ـ البحث   ُسبؾ الؿعدفةهلل  وبعـقـ فقؿـ  ذهبـقا إلقـف أقـقال 

 ف سػة الققك ن. 

وقهلل  فد أرد الػؾنػة الققك كقة عؾك الؿنؾؿقـ  ـذ وقت  عقهللهلل وذلؽ  ــ خـ ل 

ؾ هذه إ ةهلل أ فدوا  ق ً واضـح  إلـك إخـذ  ػؾنـػة الققكـ نهلل وجقد أفداد  ـ داخ

وبليت الػ را ل    ؼهلل ة الؿولردبـهلل إذ ك ن فقؾنقف   وؼــو لؾعؾـقم الػؾنـػقةهلل  عظؿـو 

ٔراء ف سػة الققك ن
(9)

. 

 أخـذهؿ إلـك إضـ فة-رؿ  فد فقؿـ   عـهلل إخـقان الصـػ هلل وكـ ن  ؿـ  ا ـوفدوا  ـف 

 حقـثهلل البقـت أهـؾ و حبـةهلل الوشقع إلك آكون ب عؾك حد فؿ -الققك كقة   لػؾنػة

هلل وأهـؾ ڠ كبقـ   حبة الدحقؿ الب ر إخ أبف  وإب ك بجؿعـ   ؿ »: رس يؾفؿ   ورد

صللىا    قت كبقف الط هدبـهلل ووٓبة أ قد الؿم ـقـ عؾل  ـ أ ل ط لبهلل خقـد الق ـققـ 

«اهلل عليهم أمجعني
(8)

 . 

                                 
 .89اكظد: الجؿع  قـ رأبل الحؽقؿقـ لؾػ را ل ص (9)
دار  قـدوت  -. دار  ـ در لؾطب عـة والـشـد 995ص 3رس يؾ إخقان الصػ ء وخـ ن القفـ ء ج (8)

 م. 9975 - 9476لؾطب عة والـشدهلل 
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  لػؾنـػة الققك كقـة  ؽـؾ  ـ  محؿؾـف هـذه  رؿ ج ء الهللور إلك ا ـ سقـ هلل الـذي آ ــ

الؽؾؿة  ـ  عـكهلل وكوقجة لفذا اإلبؿ ن العؿقـؼ: أخـذ   البحـث والوـللقػهلل  وعؿؼـو 

  ففؿ آراء ف سـػة الققكـ ن:  ؿـ  أسـفؿ   معزبـز آمجـ ه الػؾنـػل لـهللى الػ سـػة 

هـذا  اإلس  ققـ الذبـ أمق  ـ  عهللههلل وهؿ  ـهللورهؿ لـؿ بوـؽـدوا لجفـقد ا ــ سـقـ   

الؿج لهلل  ؾ أرـقا عؾقف و هللحقههلل و ـ همٓء ف سػة الشقعةهلل بؼقل  دمضك  طفـدي 

 ــقا اإلســ م أعجق ــة الــهللهدهلل الــذي اســوط ع  ػضــؾ الوعــ لقؿ »   ــهللح ا ـــ ســقـ : 

اإلس  قة أن بصؾ   لػؾنػة  دحؾة لؿ مبؾغف  عؾك عفهلل قهلل  ء الققك كققـ واإلبـداكققـ 

«والفـقد وغقدهؿ
(9)

 . 

الشقا الديقفهلل الـ  غة الؽـربى وإعجق ـة العظؿـكهلل الاـذي » ؿقـي:ويؼول اخل

«لؿ بؽـ لف   حهلّلة الذهـ وجقدة الؼدبحة كػقا أحهلل
(8)

. 

وإذا     حثـ    ف سػة الشقعة الؿولردبـ    ـ سقـ : كجهلل أن النـبزواري بـليت   

الؿدامب الؿوؼهلل ة
(4)

 . 

ٓرــل عشـدبة اط عـو عؾـك وأ   الصـهللر الشـقدازي ففـق أكثـد ف سـػة الشـقعة ا

فؾنػة ا ـ سـقـ هلل وبظفـد هـذا جؾقـو  ــ خـ ل الـظـد   الؿقاضـع الوـل  ـدح فقفـ  

ًٓ لــدأيهلل أو  ع رضــًة لــفهلل أو    لـؼــؾ عـــ ا ـــ ســقـ هلل إ ــ  مقضــقح  لػؽــدةهلل أو اســوهللٓ

 دحو لؼقل  ـ أققالفهلل أو غقد ذلؽ  ـ إغداض
(3)

. 

                                 
. مللقػ:  دمضك  طفديهلل إعهللاد: حنقـ واعظل كج دهلل مدجؿـة: خؾقـؾ 935طف رة الدوح ص (9)

هــ ـــ 9385هلل دار الؿحجـة البقضـ ءهلل الطبعـة الث لثـة: ملسو هيلع هللا ىلصقل إكـدم زا ؾ العص  لهلل دار الدسـ

 م.8113

 .69 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (8)

. 78ص 8هلل ج 957هلل ص 35هلل ص 35هلل ص 91ص 9اكظد:  دح إسؿ ء الحنـك لؾنـبزواري ج (4)

سـػ ر العؼؾقـة إر عـة وكذلؽ اعوؿهلل عؾك ا ـ سقـ    حقا قف عؾـك الحؽؿـة الؿوع لقـة   إ

ــــ  ش ص 8اكظــــد: ج  ص  4هلل ج 346هلل ص 384هلل ص 499هلل ص 954هلل ص 958هلل  ص 48هلل ه

هلل 37هلل ص 31ص  5هلل ج 459هلل ص 931ص  3هلل ج37هلل ص 34ص  3هلل ج889هلل ص 79هلل ص 98

هلل ص 45هلل ص 74هلل ص 91ص  9هلل ج  85هلل ص 7 6هلل ص 97ص  7هلل جهلل ج999هلل ص 84ص 

441 . 

ع لقـة   إسـػ ر العؼؾقـة إر عـة لؾشـقدازيهلل إذا هـذا اكظد عؾك سـبقؾ الؿثـ ل: الحؽؿـة الؿو (3)

 الؽو ب بطػح   لؿن يؾ الػؾنػقة الؿـؼقلة عـ ا ـ سقـ ..
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ا ـ سقـ : ٕكف لؿ بنؾؽ   طؾبف لؾعؾـقم فؼهلل ق م   كوؼ د  ومع اذا افتلثر افواضح

الػؾنػقة الؿنؾؽ إكؿؾهلل الؼ يؿ عؾك الدب ض ت الصقفقةهلل  وف  و ا ـ سقـ   ـ لعجز 

وأ   الشقا   حب الشػ ء فؾؿ بؽـ ا وغ لف  ل قر الـهللكق  عؾـك هـذا »والوبؾهللهلل ق ي : 

ون إ ـقر الؿـف جهلل والعجب أكف كؾؿ  اكوفك  حثف إلك محؼقـؼ الفقبـ ت القجقدبـة د

الع  ـــة وإحؽـــ م الشـــ  ؾة مبؾـــهلل ذهــــف و فـــد  ــــف العجـــزهلل وذلـــؽ   كثقـــد  ــــ 

«الؿقاضع
(9)

  . 

كجـهلل أن الـهللافع الـذي  ,ومن خالل ما واف به افصـدر افشـرازي ابـن شـقـا

بـهللفع  ػ سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة إلـك معظـقؿ فقؾنـقف  ـ هلل والوحـدز عــ كؼـهلله 

 وهذا    لؿ بوقفد   ا ـ سقـ . ومـؼصف: هق كقكف فقؾنقفو إ داقق هلل

و ـ ف سػة الشقعة الـذبـ ذهبـقا إلـك أن ا ــ سـقـ  لـقف فقؾنـقف  إ ـداقق هلل  ـع 

ريـقف »الولكقهلل عؾك أكف فقؾنقف  شـ يلهلل الـهللا  د الـذي بؼـقل   و ـػ ا ــ سـقـ : 

«الؿش يقة  ـ ف سػة اإلس  ققـ
(8)

. 

الـديقف و ــ بحـذو أمبـ ع الؿشـ يقـ ك لشـقا » :ويؼول ادر افدين افشرازي

«حذوه
(4)

. 

الـذي دفـع  ـ لبعض إلـك عـهلل ا ــ سـقـ  فقؾنـقفو إ ـداقق : هـق  ـ   وفعل افسبب

بقجهلل    عض كوبف  ـ  ن يؾ فؾنػقةهلل وخصق ـو مؾـؽ الوـل ألػفـ    آخـد حق مـفهلل 

  أواخـد عؿـده أ فـد »وهذا    أ  ر إلقف  دمضـك  طفـدي عــهلل   ذكـد أن ا ــ سـقـ 

والـذي بظفـد أكـف آخـد أرـ ره الػؽدبـة  "اإل ـ رات  "  كو  ـف  قـقٓ عدف كقـةهلل وأفـدد 

«فص ً بخوص  ؿؼ   ت الع رفقـ
(3)

. 

                                 
 .919ص5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (9)

مللقػ: الهللا  دهلل طبعة حجدبـةهلل عــل  طبعـف وكشـده وكػؼوـف: جؿـ ل  .8ص3ارـ  عشد رس لة ج (8)

   دي.الهللبـ الؿقد دا

 .899ص8الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (4)

 .918الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص(3)
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كصـؾ إلـك الػؾنـػة الؿـمردة   الوشـقع الػؾنـػل  شـؽؾ  وهبذا افتؿفقد ادوجز

واضح وجؾلهلل و دادك  اذا: الػؾنػة اإل داققةهلل الؿوبعـة  ــ قبـؾ  ـظـدي الوصـقف 

 الػؾنػل.

ربا الصـؾة  ـقـ الوصـقف والػؾنـػة: فنــجهلل أن  ــ الؿوػـؼ وإذا    كؼبـ  عـ م 

وعؾـك إقـؾ   الؼـدن إول لؾفجـدة لـؿ بؽــ بقجـهلل  ـقـ الؿنـؾؿقـ  ــ »عؾقف أكف 

ُعــدف   ســؿ عــ رف أو  وصــقفهلل وقــهلل  فــد اســؿ الصــق    الؼــدن الثــ , لؾفجــدةهلل 

«وبؼ ل إن أول  ـ عدف اذا آسؿ هق أ ق ه  ؿ الصق  الؽق 
(9)

. 

 ن الوصــقف    هللابوــف عبــ رة عـــ طؼــقس مــهللور حــقل الزهــهللهلل  ؼنــؿقف: وقــهلل كــ

الشدعل. والبهللعل. و ع هذا فؼهلل ك ن الوصقف  عقهللًا عـ الولرد   لػؾنػة. ولؽـ هذا 

الح ل لؿ بهللم طقب هلل  ؾ حصؾ الوهللاخؾهلل وأرـدت الػؾنـػة    ـقـة الوصـقفهلل وبؼـ ل 

«الؿصدي أول  ـ جعؾ الػؾنػة جزًء  ـ الوصقف هق ذو الـقن»إن: 
(8)

. 

و عهلل أن دخؾت الػؾنػة إلك الوصقفهلل أوجهللت  هللاخؾف ط يػة ٓ مدى أن طدبـؼ 

الـج ة بؽؿـ   الوصقف  ؿػفق ف الصق هلل الؼ يؿ عؾك مدك العؿؾ  ــ أجـؾ عؿـ رة 

 خـ ل  ـ إٓ - الػؾنػل الوصقر هذا وفؼ عؾك –إرضهلل  ؾ ٓ سبقؾ إلك النع دة 

 سـقده   الجهللبـهلل الؿــفج هـذا اسـوؿد وقـهللهلل عؾـؿوال لؾعـ لؿ الخ  ـة كظدمـف لف  ـفج

  ؼعهللاً هلل  عقهللا  قطو الػؾنػل   لوصقف قطع الذي النفدوردي  فد أن إلكهلل البطلء

 .الػؾنػل الوصقف  ـق ن أرك ن مشققهلل   الؿن هؿة الؼقاعهلل  عض

و نبب غزارة النفدوردي   الوللقػهلل  ع عؿؼ  ملػ مف   الػؾنػقة اإل داققة: 

 .أرد كبقد عؾك أغؾب ف سػة اإل داق الذبـ أمقا  ـ  عهلله حصؾ  ـف و ف

                                 
 .86اكظد: الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .957العدف ن اإلس  ل لؾؿهللرسل ص (8)
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كوـب هـذا العظـقؿ كؾفـ   ـدبػة  ػقـهللةهلل وٓ سـقؿ  كوـ ب » يؼول افشـفرزوري:

حؽؿة اإل داق الؿخزون   لعج يبهلل الؿشحقن   لـؽت الغدببة والػقايهلل الول لؿ بد 

ل عؾــك  نــقط إرض أعظــؿ  ـــفهلل وٓ أ ــدف وأ ــح وأمــؿ وأمؼـــ   العؾــؿ اإللفــ

وغقدههلل ففق الخطب العظـقؿ وإ ـد الؽـدبؿهلل إٓ أكـف كــز  خػـل وسـّد  طـقيهلل ولـف 

«طدق  خصق ة مصؾ إلقف  ـف هلل وقّؾ  ـ بنؾؽف  وبعدفف 
(9)

. 

ولؿ بؽـ ملرقد النفدوردي   الوشقع الػؾنػل مـلرقدًا ه  شـقو أو  حـهللوداهلل وإذا 

ــك أهــؿ فقؾنــقف إ ــداقل  ــقعل  ــلرقد النــفدوردي عؾ ــ  أخــذك  م  الصــهللر قوهــ- 

ــنن -الشــقدازي ــلرقد هــذا ف ــل الظــ هدة إ ــقر  ـــ الو  أن  ـصــػ ٕي بؿؽـــ ٓ الو

 .بوج هؾف 

وبمكهلل هـدي كقر ـ ن عؾـك أن  ملػـ ت الؿـ   ـهللرا الشـقدازي هـل الؿملػـ ت 

إكثد  ـ  قـ الؿملػ ت الػؾنػقة الش رحة لػؾنػة النفدوردي اإل داققة
(8)

. 

اإل ــداققة   فــ رس فنهنــ  اســوؿدت  عــهلل أ ــ  الؿهللرســة » قـؿــ  بؼــقل أ ــق ربــ ن: 

«النفدورديهلل وك ن أققى  عرب عـ الـزعة اإل داققة     ـهللرا الشـقدازي
(4)

. كؿـ  

الشقدازي   حب إسػ ر إر عة واإل داقل الؿوعصب لإل داققة كؿـذهب »ق ل: 

«وطدبؼة
(3)

. 

الؿوبع  ـ النفدوردي والصهللر الشـقدازي أ ـد  عـكف  وافؼول بوحدة ادـفج

 ف  ـ قبؾ ف سػة الشقعة آرــل عشـدبةهلل فؼـهلل أ ـ ر  دمضـك  طفـدي إلـك آمػـ ق 

الؿـفجل  قـ الشخصقـهلل   ي ً ٕن بؽقن الصهللر الشقدازي قهلل فـ ق النـفدوردي   

مظفد   العفقد اإلس  قة الؿولخدة جؿ عة ك ن لفـؿ كصـقب  ــ »هذا الب بهلل ق ي : 

لـذي بـ النفدورديهلل  قا إ دافهلل اك  العؼؾ والؼؾبهلل و ـفؿ الشقا  ف ب الهلل

 ٓ بؽ د بخوؾػ طدبؼف عـ هذا.

                                 
 .895ص 9 دح حؽؿة اإل داق لؾشفدزوري ج (9)

 .69ص9لػؾنػقة والصقفقة جاكظد:  ؼهلل  ت هـدي كقر  ن لؿملػ ت الّنفدوردي ا (8)

 .47أ قل الػؾنػة اإل داققة عـهلل النفدوردي ٓ ل رب ن ص (4)

 .997الؿدجع الن  ؼ ص (3)
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«وكذلؽ أو أكثد  ـف     هللراهلل  هللرا الؿوللفقـ الشقدازي
(9)

. 

و ؿ  ُبظفـد عظـقؿ أرـد النـفدوردي عؾـك ف سـػة اإل ـداق  ــ الشـقعة آرــل 

 ـقا أمبـ ع »عشدبةهلل    و ػقه  ـف  ــ  ـػ تهلل حقـث قـ ل عــف الصـهللر الشـقدازي: 

«ققـهلل الؿحقل رسقم حؽؿ ء الػدس   ققاعهلل الـقر والظؾؿةالؿشدق
(8)

. 

الشــقا الجؾقــؾ النــفدوردي اإل ــداقل قــهللس »كؿــ  قــ ل الخؿقـــل   و ــػف: 

«سده
(4)

. 

« قا الّط يػة اإل داقّقة»وأ      قضع آخد فقؼقل: 
(3)

. 

و ــع  ــ  لؾنــفدوردي  ـــ مــلرقد عؾــك الوشــقع الػؾنــػلهلل فــنن الؿــمرد إكــرب   

هــق ا ـــ عد ــلهلل وهــذا  ــ عكاف ف ســػة الشــقعةهلل بؼــقل  دمضــك  طفــدي:  نــقدمف 

جؿقع همٓء الؿوصقفة والعدف كققـ الذبـ كعدففؿ   جؿقـع الؿؾـؾ اإلسـ  قةهلل  ؿـ  »

فقفؿ الػدس واإلبداكققـ الذبـ  فد ذوو الشلن فقفؿ  ـ الؼدن النـ  ع فؿـ  فـقق و  

« حقك الهللبـأوايؾ الؼدن الن  عهلل هؿ جؿقعو  ـ م  ذة  هللرسة 
(5)

. 

كؿ  إكف بغؾق    هللحف لؿملػ ت ا ـ عد ل غؾقا عظقؿ هلل إلك درجة أكف بذهب إلك 

كو  ف فصقص الحؽؿ وهـق عؾـك  ـغده بعـهلل أعؿـؼ وأدق  وـقن العدفـ نهلل وقـهلل »أن  

ــة  كوــب عؾقــف  ــدوح ت عهللبــهللةهلل وقــهلل ٓ مجــهلل   أي عصــد أكثــد  ـــ ارـــقـ أو ر ر

«ؿقؼأ خ ص بؼهللرون عؾك ففؿ هذا الؿوـ الع
(6)

. 

                                 
 .986اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .999ص8إسػ ر العؼؾقة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .661إر عقن حهللبث  لؾخؿقـل ص (4)

. مـللقػ: الخؿقـــلهلل الطبعــة 78إكــف ص معؾقؼـ ت عؾــك  ـدح فصــقص الحؽــؿ و صـب ح  (3)

 .9316هلل هتدان –إولكهلل  مسنة پ سهللار اس م 

 .99اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (5)

 .911الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (6)



 882 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

 عــ ذكـد كؿـ  –وبليت حقهللر أ ؾل    ؼهلل ة الؿولردبـ    ـ عد لهلل حقـث حـ ز 

  ـدح  ـع العد ـل  ــ الـهللبـ لؿحقـل الحؽـؿ فصـقص كوـ ب   إج زة عؾك - كػنف

إلك  دح العػقػ الوؾؿن , إض فةهلل لؾؼقصدي
(9)

. 

قعة ومعورب كو   ت أ ؾل الشدارة إولـك ٓكوشـ ر الػؾنـػة اإل ـداققة  ـقـ الشـ

إد ـ ج آراء »آرـل عشدبة: ولعؾ النبب   هذ هق    سـؾؽف أ ؾـل    ملػ مـف  ــ 

«ا ـ عد ل الصقفقة   رـ ب  الػؽد الشقعل آرـل عشدي
(8)

. 

و ؾغ  ـ ملرد أ ؾل    ـ عد ل أن اكربى لؾهللف ع عؿـ  زعؿـف  ــ أن كو  ـف الـذي 

كهللًا عؾـك أن  ـ  ذكـده هلل  م(4)ملسو هيلع هللا ىلصكو ب  نوؿهلل  ـ الـبل  "فصقص الحؽؿ  "أسؿ ه 

ٓ بخؾق  ـ وجفقـ: أ   أن بؽقن واقعـو  ـحقحو  ـهللعقاك هلل أو ٓ بؽـقن »ا ـ عد ل 

واقعو  حقحو  هللعقى الخصؿهلل إن كـ ن واقعـو  ـحقحو  ط  ؼـوهلل ف لؽوـ ب بؽـقن 

 ـ رسقل ان ـ  ؿ ـ وبؽقن و ؾ إلقف  ـف عؾك القجـف الؿـذكقرهلل  ــ غقـد خـ فهلل 

ؼو وبؽقن افكاًء عؾك الـبل وعؾك كػنفهلل فحقـئذ الؽو ب ٓ هلّل وبؽقن واقعو وٓ  ط  

 وأن بؽقن ٕحهلل: إ   لؾـبل. أو لف. أو لغقدهؿ . 

 فنن ك ن لؾـبلهلل ف لؿداد ح  ؾ. 

وإن ك ن لفهلل ففذه فضـقؾة أخـدى ر  وـة لـف  ـع كـؾ فضـقؾةهلل وبؽـقن الغـدض  ــ 

ف  ؿـذ قم عؼـ ً كنبوف إلك الدسقل مدغقب الخؾؼ إلقف ومحدبضـفؿ لهللبـفهلل وهـذا لـق

وٓ  دعوهلل  ؾ هق  حؿقد عؼ ً و دعو: ٕكف  ـ الؿدغب تهلل الؿدغبة إلك ان معـ لك 

 وإلك طدبؼ عب ده. 

وإن ك ن لغقده دون الدسقلهلل وكنـبف إلـك كػنـفهلل ف لؽوـ ب   كػـف إ ـد  عوـرب 

ؾق ـو  ـذ ق و   العـدف  دبػ: غ بة  ـ    إ ـد أن بؽـقن هـقهلل   هـذه الـنـبةهلل  

 لع دة.وا

                                 
 .545ص 9اكظد: مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .959ص 6 نوهللرك ت أعق ن الشقعة لحنـ إ قـ ج (8)

 .37ص9اكظد: فصقص الحؽؿ ٓ ـ عد ل ج (4)



 826 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هذا غقد ق دح   فضقؾوف وفضقؾة الؽو بهلل وح     ـ  هللور  ثؾ هذا  ـ  ثؾف ! 

وهذه كؾف  مؼهللبدات عؼؾقـةهلل وفـدوض مؼهللبدبـة  ــ حقـث الوؼ سـقؿ العؼؾقـةهلل وإٓ   

القاقعهلل ف  وجقد لف  ـ جؾ  لكف عـ أ ث ل ذلؽ... ووجف آخد: وهق أن الشـقا ولـل 

معـ لك ٓ بؼـقل إٓ القاقـعهلل ٕن  ـهللور الؽـذب  ــف  ـ أولق ء ان مع لك: والـقلل ن 

« نوحقؾ
(9)

. 

مــلردا عؿقؼــ  »وأ ــ  عـــ الصــهللر الشــقدازي فقشــقد هـــدي كقر ــ ن إلــك أكــف مــلرد 

 ؿعوؼهللات حؽقؿ إكهلللف الؽبقدهلل والع رف الذي هق  ــ أكـرب عدفـ ء الوـ ربا كؾـفهلل 

« حقل الهللبـ  ـ عد ل
(8)

. 

بؽثد  ــ الـؼـؾ عــ  حقـل »قدازي ك ن  قـؿ  بذكد  حنـ إ قـ أن الصهللر الش

  جؿقع كوبفهلل وٓ بذكده آ   لوؼهللبف والوعظـقؿهلل  648الهللبـ  ـ عد ل الؿوقىف سـة 

ك لوعبقد عـف   لحؽقؿ العـ رف والشـقا الجؾقـؾ الؿحؼـؼ وكحـق ذلـؽ.  ـؾ    عـض 

الؿقاضع    بشعد  لن ققلف عـهلله  ـ الـصقص الهللبـقـة الوـل بجـب الوصـهللبؼ اـ  وٓ 

«ؾ فقف  الخطلبحوؿ
(4)

. 

وقهلل أّجؾـف »وبؼقل  دمضك  طفدي   و ػ ملرد الصهللر الشقدازي    ـ عد ل: 

الػقؾنقف الؽبقد والـ  غة اإلس  ل العظقؿ  هللر الؿولهؾقـ غ بة اإلج لهلل وك ن   

«كظده أعظؿ  ـ الػ را ل وا ـ سقـ   ؽثقد
(3)

. 

                                 
 .915ص- 919كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (9)

 ؼ ل عــ  ـ   ـهللرا لفــدي كقر ـ نهلل كؼـ ً عــ:  نـوهللرك ت أعقـ ن الشـقعة لحنــ إ ـقـ  (8)

 .811ص4ج

 .488ص9أعق ن الشقعة لأل قـ ج (4)

 .99الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (3)



 828 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

 ا  لوـلرده  غقـده  ــ فؾؿ بؽـ مـلرد الصـهللر الشـقدازي  ـ  ـ عد ـل مـلردًا  شـ إذن

 خشقع »الػ سػة اإلس  ققـ: وٕجؾ هذا كجهلله عـهلل   بذكد اسؿ ا ـ عد ل بذكده 

ومقاضع ٓ بض رع  ذكد أحهلل  ـ أك  د العؾؿ ء و ش با أهؾ الوحؼقؼهلل وأع  ؿ أهـؾ 

«الؽشػ والشفقدهلل وٓ بثـل عؾك أحهلل كؿ  بثـل عؾقف
(9)

. 

 ـف. وإذا خ لػـف    عـض كؽـ ت كـ ن بوح  ـك  ــ  خ لػوـف وبقجـف ك » ؾ إكف 

«البحث فنكف بدقؼ العب رة  ؿ  ٓ بقجب طعـ  فقف
(8)

. 

و   ق ن عظؿة أرد ا ـ عد ل عؾك الصهللر الشقدازي بشقد  حنـ إ قـ إلـك أن 

عبـ رات ٓ ــ عد ـل فؼـطهلل وحقـؿـ  »الصهللر لؿ بؽـ بقجـف وبصـقب    ملػ مـف إٓ 

أيؿـة الؽشـػ والشـفقدهلل وجعؾـف    بخوؿف  بؼقل: اكوفـك ك  ـف الشـدبػ فعـهلله  ــ

 .(4)«ڠ ػ أ قد الؿم ـقـ 

وٓ غدا ة   مقاضع الشقدازي ٓ ـ عد ل: فـنن فؾنـػة الصـهللر الشـقدازي مؼـقم 

ــب » ــف الؿــذكقرة الؿــذكقرة   كو ــ ت أ ــ لة القجــقد و نــ طوف ووحهللم ــك كظدب عؾ

«الع رف الشفقد  حقل الهللبـ وم  ذمف
(3)

. 

قن  هللر الؿوللفقـ الشـقدازي قـهلل اقوـبف اسـؿ  ـ الؿحوؿؾ أبضو أن بؽ» ؾ إن 

«إسػ ر لؽو  ف الؼقؿ الؽبقد  ـ كو ب أسػ ر  حقل الهللبـ
(5)

. 

                                 
ح  ـقة 9ف ن والحؽؿة الؿوع لقة لحنـ زاده آ ؾلهلل كؼ ً عـ الوقحقـهلل لؽؿـ ل الحقـهللري جالعد (9)

 .841ص

 .489ص9أعق ن الشقعة لؿحنـ إ قـ ج (8)

 .489ص9الؿدجع الن  ؼ ج (4)

حؽؿة  هللر الؿوـللفقـ الؿوع لقـة ٔبـة ان عبـهللان أ ؾـلهلل كؼـ ً عــ فؾنـػة  ـهللر الؿوـللفقـ  (3)

 .51دمؽزات صالشقدازي الؿب , والؿ

 .38 ـج ة الػقؾنقف لغ م دبـ , ص (5)



 825 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ولؿ بؼػ ملرد الوشقع الػؾنػل  ـ  ـ عد ـل عــهلل الصـهللر الشـقدازيهلل  ـؾ مجـ وزه 

 ـحهللرا إلك أن و ؾ إلـك عصـدك هلل و ــ أ ـدز  ـ  بمكـهلل هـذا: ققـ م الخؿقــل  قضـع 

 -مؾؿقـذ الخؿقــل  -لحؽؿ. رؿ هذا  دمضـك  طفـدي معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص ا

هق أعظؿ الع رفقـ اإلسـ  ققـهلل لـؿ بصـؾ إلـك درجوـف أحـهلل » يؼول ظن ابن ظريب:

قبؾف وٓ  عهلله: ولفذا لؼب   لشقا إكرب. مؽ  ؾ العدف ن اإلس  ل  ـ  ـهللء  فـقره 

«قدكو فؼدكو
(9)

. 

 ـ  بـهللل عؾـك هـذا هـق  أ   عـ  هللى ملرد الوشقع الػؾنػل    ـ عد ل: فـنن أ فـد

 ؿ  بجـب أن بعؾـؿ »إبؿ ن همٓء الػ سػة  قحهللة القجقدهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

أن ارب مـ  لؿدامب القجقدات الؿوؽثدةهلل و قاضعوـ     دامب البحـث والوعؾـقؿ عؾـك 

معهللده  ومؽثده  ٓ بـ      كحــ  صـهللده  ــ ذي قبـؾ إن  ـ ء ان  ــ اربـ ت وحـهلله 

ذام  وحؼقؼة كؿ  هـق  ـذهب إولقـ ء والعدفـ ء  ــ عظؿـ ء أهـؾ القجقد والؿقجقد 

الؽشـــػ والقؼـــقـهلل وســــؼقؿ الربهـــ ن الؼطعـــل عؾـــك أن القجـــقدات وإن مؽثـــدت 

ومؿ بزت إٓ أهن   ـ  دامب معقـ ت الحؼ إول و فقرات كقره و موك ت ذامفهلل ٓ 

«أهن  أ قر  نوؼؾةهلل وذوات  ـػصؾف
(8)

. 

الشـقعة آرــل عشـدبة  ـ  ـ عد ـل: إبؿـ هنؿ  و ؿ  بهللل عؾك  ـهللى مـلرد ف سـػة

 ـظدبة اإلكن ن الؽ  ؾهلل  ـع اعـكاففؿ  لهنـ   نـوؿهللة  ــ ا ــ عد ـلهلل بؼـقل  دمضـك 

إن معبقـد اإلكنـ ن الؽ  ـؾ لـؿ بؽــ لـف وجـقد   أداب اإلسـ  قة حوـك » طفدي: 

 الؼدن الن  ع الفجديهلل ولؽـف الققم  نوعؿؾ حوك   أورو  .

                                 
 .99الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .79ص8الحؽؿة الؿوع لقة لؾشقدازي لؾصهللر الشقدازي ج (8)



 828 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

الوعبقد   ع لؿ اإلس م  شلن اإلكنـ ن وطـدح  قضـقعو  وأول  ـ اسوعؿؾ هذا

 حقـك الـهللبـ العد ـل"  سؿ اإلكنـ ن الؽ  ـؾهلل هـق العـ رف الؿعـدوف 
(9)

إكهلللنـل  

«"الط يل
(8)

. 

وقهلل  ؾـغ مـلرد عدفـ ء الشـقعة  ـظدبـة ا ــ عد ـل   اإلكنـ ن الؽ  ـؾ إلـك  ـؿقؿ 

إكـف ٓ بقجـهلل  صـهللاق »لقا: عؼ يهلل الشقعة آرـل عشدبة: ٕهنـؿ  عـهلل أن داكـقا اـ هلل قـ 

حؼقؼل لـظدبة اإلكن ن الؽ  ؾ إٓ اإل  م الؿعصقم الذي معوؼـهلل  هللرسـة أهـؾ البقـت 

«أن لف دورًا مؽقبـق  أس سق    ع لؿ القجقد
(4)

. 

أكـف كـ ن بـذهب إلـك أن أهـؾ  ,ومن اـور تـلثر ؾالشـػة افشـقعة بـابن ظـريب

فــ  موخقــؾ أن آل » ـــ  ــؾبفهلل بؼــقل:  ڤالبقــت لقنــقا  خصق ــقـ  ل ـــ ء عؾــل 

«هؿ أهؾ  قوف خ  ة. لقف هذا عـهلل العدب -ص !- حؿهلل 
(3)

. 

وقهلل م  عف عؾك هذا عدف ء الشـقعةهلل إذ قنـؿقا الــ س  ــ ك حقـة ففـؿ الـهللبـ إلـك 

قنؿقـ: أحهللهؿ :  ـ ٓ بػفؿ حؼقؼـة الــص الـهللبـلهلل و ــ هـمٓء  ــ هـق  ــ أهـؾ 

بـ طـ الشـدبعةهلل العـ رفقـ البقتهلل و ـفؿ  ـ بؽـقن  ــ غقـدهؿ. الثـ ,: أهـؾ العؾـؿ  

  لؿعـك الخػل لـصقص القحلهلل وهؿ أهؾ البقت عؾك الؿعـك الحؼقؼل: وعؾقف فنن 

«هذا الؿعـك  خصقص   لـنب الؿعـقّبةهلل ٓ   لـنب الصقرّبة»ففؿ الهللبـ عؾك 
(5)

. 

                                 
   ذكده  دمضك  طفدي لقف   لؽ م الهللققؼهلل فنكـف و ـع اإلقـدار  ـلن ا ــ عد ـل هـق أول  ــ  (9)

ؽ  ؾهلل و زجف    لـصقص الشدعقة. فنكف لـؿ بؽــ أول  ــ ا وفد   لؽ م   كظدبة اإلكن ن ال

طدحف هلل  ؾ ك كت  عدوفة  ـ قبـؾهلل حقـث أ ـ ر إلقفـ  النـفدورديهلل اكظـد: حؽؿـة اإل ـداق 

 4لؾنفدوردي ضؿـ  جؿـقع  ملػـ ت النـفدوردي الػؾنـػقة والصـقفقة لفــدي كقر ـ ن ج

هـق أف طـقنهلل اكظـد:  . ولعؾ الصقاب أن بؼ ل: إن أول  ـ أمك  ـظدبة اإلكن ن الؽ  ؾ95ص

هلل 488ص 5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿـة  ـققل مؿـداز ج

 .349ص

 .99اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (8)

.  ــ أ حـ ث الؿدجـع الشـقعل: كؿـ ل الحقـهللريهلل 915الدؤبة الؽقكقة   العدف ن الـظـدي ص (4)

 م.8195 -هـ 9346ؽد والثؼ فةهلل  ؼؾؿ  حؿهلل الد قعلهلل  مسنة اإل  م الجقاد لؾػ

 .981ص8الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج (3)

 .849ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (5)



 822 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

الــذي  ــغػ  ــف الوشــقع الػؾنــػلهلل هــق رجــؾ  أن ا ـــ عد ــل الصــق   وافعجــب

«أهؾ النـة أهؾ الحؼ»لقؾ ققلف: خ رج عـ الؿعوؼهلل الشقعلهلل  هلل
(9)

. 

و ـ ا ع ن ا ـ عد ل   رده عؾك عؼ يهلل الشقعة آرـل عشدبةهلل وملكقهلله عؾك أكـف 

و ـ  كـص  خ فـة عــف إلـك أحـهلل. وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ ت رسـقل ان »لقف  ـفؿهلل ك ن بؼقل: 

«َعقاـَف
(8)

 ؿــ بنـوحؼ دخـقل الجــة  ــ  ڤ.  ؾ إكـ  كجـهلله بصـدح  ـلن الصـهللبؼ 

 كقةأ قاا  الثؿ
(4)

. 

فؾـقف  ـقـ أ ـك  ؽـد »هـق أفضـؾ إ ـة قـ ي :  ڤوك ن بج هد  ـلن الصـهللبؼ 

«رجؾ: ٕكف   حب  هللبؼقة -ص-ورسقل ان 
(3)

. 

 ـ حقث الؿجؿـقعهلل فـنن ا ــ عد ـل كـ ن بؼـقل:  ڤوأ      بوعؾؼ   لصح  ة 

ــ  » ــقف لـ ــؽ. ول ــؿ ذل ــؿ  عضــفؿ    عــضهلل فؾف ــك مجــدبحفؿ. وإن مؽؾ ٓ ســبقؾ إل

 قـــفؿهلل فــنهنؿ أهــؾ عؾــؿ واجوفــ دهلل وحــهللبثق عفــهلل  ـبــقة. وهــؿ  الخــقض فقؿــ   ــجد

« لجقرون   كؾ     هللر  ـفؿ عـ اجوف د: سقاء أخطئقاهلل أم أ   قا
(5)

. 

ولؿ بؼػ ا ـ عد ل   مؼدبده لبط ن  ـفج الشقعة آرـل عشدبة عــهلل هـذاهلل  ـؾ 

أخذ    ف جؿوفؿهلل  صدحو  لهنؿ  ـ أهؾ البهللع
(6)

 . 

وجقد البهللع الؿظؾة   إ ةهلل ذكد أن  ـ  هللاخؾ الشقط ن وعـهلل محؾقؾف ٕسب ب 

الغؾق   حب آل البقت وعؾك هذا جدى أهؾ البهللع وإهـقاء. فـ ن »  كػقس الع لؿ 

الشق طقـ ألؼت إلقفؿ أ    حقح  ٓ بشؽقن فقفهلل رؿ طدأت عؾقفؿ الوؾبقن ت  ــ 

 عهللم الػفؿ حوك ضؾقا...

                                 
 .917ص4الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج (9)

 .964فصقص الحؽؿ ٓ ـ عد ل ص (8)

 .67ص5اكظد: الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج (4)

 .498ص99الؿدجع الن  ؼ ج (3)

 .359ص-358ص7الؿدجع الن  ؼ ج (5)

 .889ص-881ص3اكظد: الؿدجع الن  ؼ ج (6)



 826 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

  اإل   قــة  ـــفؿ. فــهللخؾت عؾــقفؿ  وأكثــد  ــ   فــد ذلــؽ   الشــقعةهلل وٓ ســقؿ 

 ق طقـ الجـ أوٓهلل  حـب أهـؾ البقـت واسـوػداغ الحـب فـقفؿ. ورأوا أن ذلـؽ  ــ 

أسـك الؼد  ت إلك ان. وكذلؽ هق لق وقػقا هلل وٓ بزبهللون عؾقف. إٓ أهنـؿ معـهللوا  ــ 

حب أهؾ البقت إلك طدبؼقـ:  ـفؿ  ـ معهللى إلك  غـض الصـح  ة وسـبفؿهلل وط يػـة 

«و  جرببؾ -ص !-الصح  ةهلل الؼهللح   رسقل ان  زادت إلك سب
(9)

 . 

وذكد   مدجؿة  ـػ أسؿ هؿ   لدجبققـ
(8)

هلل أن ولقو  ـفؿ فوح عؾقـف    عدفـة 

فؽـ ن بـداهؿ خــ زبد. فقـليت الدجـؾ »الشقعة آرـل عشدبة وإن لؿ بظفدوا مشـقعفؿهلل 

هلل بهللبـ  ـف ر ـف. الؿنوقرهلل الذي ٓ بعدف  ـف هذا الؿذهب قطهلل وهق   كػنف  م ـ  ف

فنذا  د عؾقف بداه    قرة خـزبدهلل فقنوهللعقف وبؼـقل لـف: مـب إلـك ان ! فنكـؽ  ـقعل 

رافضل. فقبؼك أخد  وعجب   ـ ذلؽ. فـنن مـ ب و ـهللق   مق وـف: رآه إكنـ ك هلل وإن 

ق ل لف  ؾن كف: مبت. وهق بضؿد  ذهبـف: ٓ بـزال بـداه خـزبـدا. فقؼـقل لـف: كـذ ت   

قهلل بؼقل لـف:  ـهللقت. فقعـدف ذلـؽ الدجـؾ  ـهللقف   كشـػف. ققلؽ مبت. وإذا  هلل

 فقدجع عـ  ذهبف ذلؽ الدافضل...

                                 
 .889ص-881ص3الؿدجع الن  ؼ ج (9)

الدجبققن   الوصقف الػؾنػل هؿ: أر عقن كػن    كؾ ز  نهلل ٓ بزبهللون وٓ بـؼصقنهلل وهـؿ  (8)

قا . وسـؿ[5الؿز ـؾ: ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ﴿: أر  ب الؼـقل الثؼقـؾ هلل  ــ ققلـف 

رجبققن ٕن ح ل هذا الؿؼ م ٓ بؽقن لفـؿ إٓ    ـفد رجـبهلل  ــ أول اسـوف ل ه لـف إلـك 

اكػص لفهلل رؿ بػؼهللون ذلؽ الح ل  ـ أكػنفؿهلل ف  بجهللوكف إلك دخقل رجب  ـ النـة أمقـة. 

وهؿ  وػدققن   الب دهلل وبعدف  عضفؿ  عض . وهـمٓء الدجبقـقن أول بـقم بؽـقن   رجـب 

ت عؾقفؿ النؿ ء. فقجهللون  ـ الثؼؾ  حقـث ٓ بؼـهللرون عؾـك أن بطدفـقاهلل بجهللون كلكؿ  أطبؼ

وٓ موحدك فقفؿ ج رحةهلل وبضطجعقن ف  بؼهللرون عؾك حدكة أ  هلل ببؼك ذلؽ عؾـقفؿ أول 

بقمهلل رؿ بخػ   ر , بقم قؾق هلل و  ر لث بقم بؽقن أقؾ. ومؼـع لفـؿ الؽشـقف ت والوجؾقـ ت 

هؿ  ضــطجع   نــجكهلل بــوؽؾؿ  عــهلل الــث ث أو وآضــط ع عؾــك الؿغقبــ ت. وٓ بــزال أحــهلل

القق قـ وبوؽؾؿ  عفهلل وبؼقل وبؼ ل لفهلل إلك أن بؽؿؾ الشفد. فنذا فـدغ الشـفد ودخـؾ  ـعب نهلل 

 .889ص-885ص99ق م كلكؿ  كشط  ـ عؼ ل. اكظد: الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج



 820 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ولؼهلل جدى لفذا  ثؾ هذا  ع رجؾقـ ع قؾقـهلل  ـ أهؾ العهللالـة  ــ الشـ فعقةهلل  ـ  

عدف  ـفؿ  قط الوشقعهلل ولؿ بؽقك   ـ  قت الوشقع. غقد أهنؿـ  أداهؿـ  إلقـف كظدهؿـ . 

 فدا ذلؽ وأ دا عؾقف  قـفؿ  و قـ ان. وك ك   وؿؽـقـ  ـ عؼقلفؿ هلل فؾؿ بظ

فؽ ك  بعوؼهللان النقء   أ ك  ؽد وعؿدهلل وبوغـ لقن   عؾـل. فؾؿـ   ـدا  ـف ودخـ  

عؾقفهلل أ د  نخداجفؿ   ـ عـهلله. فنن ان كشـػ لـف عــ  قاطـفؿـ     ـقرة خــ زبدهلل 

أن وهل الع  ة الول جعؾ ان لف   أهؾ هذا الؿذهب. وك ك  قهلل عؾؿ   ــ كػقسـفؿ  

أحــهللا  ـــ أهــؾ إرض  ــ  اطؾــع عؾــك ح لفؿــ . وك كــ   ــ ههللبـ عــهلللقـهلل  شــفقربـ 

  لنـة. فؼ ٓ لف   ذلؽ. فؼ ل: أراكؿـ  خـزبـدبـهلل وهـل ع  ـة  قــل و ـقـ ان فـقؿـ 

ك ن  ذهبف هذا. ف ضؿدا الوق ة   كػقسفؿ هلل فؼـ ل لفؿـ : إكؽؿـ  النـ عة قـهلل رجعوؿـ  

«عـ ذلؽ الؿذهب: فن, أراكؿ  إكن كقـ
(9)

. 

ولقس موضوع بحثـا هـا ما يتعؾ  بؿعتؼد ابن طربي, وما هو الدافع الوذي حودا بوه 

إلى التصريح بلكه من أهل السـة3 ألكه ال يخػوى طؾوى احواد البواحثقن يف طؾوم الػورق أن 

 ابن طربي مؿن يممن بوحدة الوجود, وأكه من أكصار التصوف الػؾسػي.

عشدبة عؾك  ملػ مف و ملػـ ت غقـده  وأ   عـ سبب إقب ل ف سػة الشقعة آرـل

 ـ ف سػة الصقفقة: ففق وحـهللة الؿــفجهلل فـنن الطـ يػوقـ بوػؼـ ن   الؿنـ ر الؿوبـعهلل 

 أكـف أ فـد عـهلل   عد ل ا ـ  ـ حصؾ كؿ  –وإن أ فدت إحهللاهؿ   قئو بخ لػ هذا 

 بؼـقلهلل الػ سـػة عـ دة هـق كؿ هلل الجؿفقر  داع ة قبقؾ  ـ هق فنكؿ  - النـة أهؾ  ـ

هلل اإلســ م    ـذهبل اكؼنــ م أي والؿوصـقفة لؾعدفــ ء بـنـب لــؿ»:  طفـدي ضـك دم

ــؾ لفــؿ حضــقر   كــؾ الػــدق والؿــذاهب أكػنــ وهــؿ ــزًا كفــذاهلل   فؿ ٓ بــهللعقن مؿق

ــة  اإلســ  قةهلل لؽـــفؿ   كػــف الققــت بشــؽؾقن فدبؼــو  كا طــو و ـظق ــة اجوؿ عق

« كا طة
(8)

. 

                                 
 .888ص-887ص99الؿدجع الن  ؼ ج (9)

 .65الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (8)



 825 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

الؿّوؼقـ هؿ ط يػـة واحـهللة   »ن و   بمكهلل عؾقف حقهللر أ ؾلهلل عـهلل   ذهب إلك أ

الحؼقؼة ولقف  قـفؿ مــ كد وٓ مخـ لػ حوـك بؽػـد  عضـفؿ  عضـ هلل وبؾعــ  عضـفؿ 

« عض هلل  ؾ  طؾقاؿ واحهلل وسؾقكفؿ واحهلل و ؼصهللهؿ واحهلل
(9)

. 

ق طبة أهؾ الحؼ والؿقحهللبـ   كؾ دهد وز  ن لفـؿ »وبؼقل الصهللر الشقدازي: 

ــهللة ــ ن العؼق ــهلل   أرك ــؾؽ واح ــهللهلل و ن ـــ واح ــهللء  دب ــقال الؿب ــهللبـ وأح وأ ــقل ال

«والؿع د
(8)

. 

و نبب هذه الصؾة الؼقبة  قـ ف سػة الصقفقة وف سػة الشـقعة آرــل عشـدبة 

أخذ  عـض الؿنوشـدققـ بنـلل وبــ قش   الؿـمرد  ـفؿـ    أخـدهلل بؼـقل  دمضـك 

   زلت أذكد أن هـدي كقر  ن سلل الع  ـة الطب طبـ يل   حـقار لـف  عـف » طفدي: 

شد سـقاتهلل فقؿ  إذا كـ ن الشـقعة قـهلل أخـذوا هـذا الؿػفـقم  ــ الؿوصـقفةهلل أم قبؾ ع

أخذه الؿوصقفة  ـ الشقعة ؟. ك ن بدبهلل أن بؼقل: أن أحهلل الطدفقـ أخـذ  ــ أخـد. 

«وعـهلليذ ذكد لف الع  ة الطب طب يل أن الؿوصقفة هؿ الذبـ أخذوا  ـ الشقعة
(4)

. 

وجـقد حقـدة ومـددد لـهللى هــدي وبظفد لل أن    أ  ر إلقف  دمضك  طفدي  ـ 

كقر  ن لقف دققؼ .  ؾ قهلل بؽـقن  ـداد كقر ـ ن أن بـهللفع   لطب طبـ يل إلـك آعـكاف 

 قحهللة  ـفج ف سػة الشقعة وف سػة الؿوصقفةهلل و ؿ  بمبـهلل هـذا أن هــدي كقر ـ ن 

ببــهللو أن الوصـقف والوشــقعهلل   عوبـ ر أن   كؾقفؿــ  مجـ وزًا لؾوػنــقد الػؼفــل »بؼـقل: 

«بعةهلل و ؿقدًا بـطؾؼ  ـ الب طـهلل هؿ  معبقدان عـ أ د واحهللالؿحض لؾشد
(3)

. 

                                 
 .396ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .815ص 6الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)

 .59اإل   ة لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .78م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (3)



 821 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

   الػؾنـــػل الوصـــقف  ـــع الػؾنـــػل الوشـــقع  وؿـــ هل الؼـــقل- وظـــذ اـــذا

 حقـهللر بؼـقلهلل الشـقعة ف سػة عـ الص درة وإققال الشقاههلل  ـ العهللبهلل -الؿحوقى

 والشــدبعةهلل الظــ هد  حنــب وأســدارهؿ أحؽــ  فؿ  حؿــؾ قــ  قا ف لشــقعة»: أ ؾــل

ؼـةهلل وإن ك كـت والحؼق البـ طـ  حنـب وحؼـ يؼفؿ أسـدارهؿ  حؿؾ ق  قا والصقفّقة

«الصقفقة   لحؼقؼة أبض  هل الشقعة
(9)

. 

  الوعؾقــؼ عؾــك  عــض  ــ   ــهللر عـــ الشــقدازي  ـــ أقــقال  ويؼــول اخلؿقـــي

ق ل  هللر الحؽؿ ء الؿوللفقـ و قا العدف ء الش  خقـهلل رضـقان ان عؾقـفهلل »فؾنػقة: 

«  مؼدبــد  ـــفج الصــقفقة  ــ  هــذه عب رمــف ...  إســػ ر 
(8)

.  ــؾ إن إزالــة القحشــة 

الح  ؾة  قـ عؿقم الشقعة وف سػة الصقفقة  ـ إ قر الؿؼصقدة لـهللى الخؿقــلهلل 

 ؼصقدك   ـ هـذا الوطقبـؾ أن كؼـدب » هللٓلة    ق لف   كو  ف الؿعدوف  ند الص ة: 

سقء الظـ الذي حصؾ فـقفؿ لعؾؿـ ء  اإلخقان اإلبؿ كققـ قؾق ً إلك الؿع رفهلل وكزبؾ

«اإلس م العظ مهلل فـنبقهؿ إلك الوصقف
(4)

. 

بجـب أن كشـقد إلـك أن البقئـة الشـقعة   العصـقر الؿوـلخدة أ ـبحت  قئـة واــا 

ح ضـة لؾػؽد الػؾنػلهلل وبشقد الطب طب يل إلك أن النبب   هذا هـق ا ـوؿ ل أقـقال 

فؽؿــ  أن »ػقةهلل بؼــقل   هــذا: أيؿــة الشــقعة وعؾؿــ يفؿ عؾــك أ ــقل الؿنــ يؾ الػؾنــ

الع  ؾ الؿمرد   وجقد وكشلة الػؽـد الػؾنـػل والعؼؾـل  ـقـ الشـقعةهلل هـق آرـ ر أيؿـة 

الشـقعة وعؾؿـ يفؿهلل والوــل  قاسـطوفؿ أ ــبحت  ــ الـذخ يد العؾؿقــة الشـقعقة لــهللى 

أخدبـهلل فنن  ؼ ء واسوؼدار هذه الؾقن  ـ الػؽدهلل بدجـع إلـك وجـقد مؾـؽ الـذخ يد 

«ل بفوؿ ا  الشقعة وببهللون لف  احكا   ومؼهللبن العؾؿقةهلل الو
(3)

. 

                                 
 .695ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (9)

 .999دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص  (8)

 .84سد الص ة لؾخؿقـل ص (4)

ــهللونهلل 89ص -88الشــقعة   اإلســ م ص (3) ــؼ:   ــ يلهلل محؼق ــللقػ:  حؿــهلل حنــقـ الطب طب . م

 الطبعة:  هللونهلل سـة الطبع:  هللونهلل الؿطبعة:  هللونهلل الـ  د:  هللون.
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ــقـ  وافظــاار أن الــهللافع الــذي دفــع   لوشــقع الػؾنــػل إلــك  ح ولــة الوؼدبــب  

الػؾنػة اإل ـداققة والؿـذهب الشـقعل آرــل عشـدي: أن الؿـذهب آرــل عشـدي 

يؿـة بؼقم عؾك وجقب الدد إلك أهؾ البقتهلل  مكهللًا عؾك أن الهللبـ ٓ بمخذ إٓ عـ إ

آرـل عشد. وهذا    بوع رض  ع الؿـفج الؿوبع  ـ ف سػة الشقعة: فنعقا إلك فوح 

   ب ففؿ الهللبـ: لقهللخؾ فقف العدف ء الؿوبعة أققالفؿ.

 

 

 
 



 



 

 

 

 
 

 انفصم انثاوً:
 األصٕل انري يقٕو عهيٓا

 انرشيع انفهسفي

 زيحــعُذ االثُي عش
 

 وؾقه مبحهان:

  يف افتشقع افػؾسػي. وافصدور افػق : األولادبحث 

  افتوحقد يف افتشقع افػؾسػي.: افهاينادبحث 



 



 

 

 

 

 

 مثحث األَل:ـان

 ذٔرــانفيض ٔانص

 في انرشيع انفهسفي

 

 وؾقه مطؾبان:

  هرة ظن افواحد يف افتشقع افػؾسػيادور افؽ: األولادطؾب 

  :افوجوإ وادااقة يف افتشقع افػؾسػي.ادطؾب افهاين 

 



 



 

 

 ٔلانًطهة األ

 ع انفهسفيـذٔر انكثزج عٍ انٕاحذ في انرشيـص

 

بهللل الصهللور عؾك  ع نهلل  ـفـ : الخـدوجهلل بؼـ ل:  ـهللر عــ الـب د: إذا  ـخص 

عـف 
(9)

. 

بــم ـ  قجــقد واحــهلل مصــهللر عـــف الؽثــدةهلل ولؿعدفــة حؼقؼــة  وافتشــقع افػؾســػي

 ذهبــف   كقػقــة  ــهللور الؽثــدة عـــ القاحــهللهلل ٓ  ــهلل  ـــ إبضــ ح حؼقؼــة القجــقد   

فؿ اإل داققةهلل وكقػقة وجقد الؽثدة فقفهلل وذلؽ  ـ خ ل  ق ن  دامب القجقدهلل فؾنػو

لؾقجقد  دامب: القجقد الحؼهلل والقجـقد الؿطؾـؼهلل »وهل ر ثهلل بؼقل النبزواري: 

«والقجقد الؿؼقهلل
(8)

. 

 ادرتبة األوػ: افوجوإ احلق:

القجـقد الحـؼ هــق: القجـقد الصــدف الـذي ٓ بوعؾـؼ وجــقده  غقـدههلل وٓ بوؼقــهلل 

ؼقهللهلل وبنؿك   لفقبف الغقبقةهلل والغقب الؿؽـقنهلل والغقـب الؿصـقنهلل وغقـد ذلـؽ  ــ  

إسؿ ء
(4)

. 

 ًٓ و عـك هذا أن القجقد الحؼ وجقد ٓ معقـ فقفهلل وٓ   هقة مؿقزه: فؽ ن  جفق

لـ : ٕكـ  ٓ كعؾؿ إٓ    هق ذا   هقة مؿقزه عـ غقده. و ع جفؾ  ــل آدم اـذه الؿدمبـة 

نكف ٓ بقجهلل  قـفؿ و قـف  أي كقع  ـ أكقاع الع ق تهلل فـ لقجقد  ـ  دامب القجقدهلل ف

 الحؼ لؿ بؼؿ  خؾؼ الخؾؼهلل كؿ  أكف لؿ بؽـ  ـ الـ س أي عب دة لؾقجقد الحؼ. 

                                 
 .  447ص4 ؼ بقف الؾغة ج (9)

 .7ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (8)

 .487ص7اكظد: الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (4)
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ــة  لهنــ   ٓ رســؿ وٓ أرــد لحؼقؼوفــ  »وٕجــؾ هــذا و ــػ الخؿقـــل هــذه الؿدمب

مـزّل لـهللى  الؿؼهلّلسة   الؿؾـؽ والؿؾؽـقتهلل وٓ وسـؿ  ـؼطـع عـفـ  آ ـ ل العـ رفقـهلل

ســدادق ت ج لفــ  أقــهللام النــ لؽقـهلل  حجــقب عـــ ســ حة قهللســف  قؾــقب إولقــ ء 

الؽ  ؾقـهلل غقد  عدوفة ٕحهلل  ـ إكبق ء والؿدسؾقـهلل وٓ  عبقدة ٕحهلل  ـ الع  هللبـ 

«والن لؽقـ الدا هللبـهلل وٓ  ؼصقدة ٕ ح ب الؿعدفة  ـ الؿؽ  ػقـ
(9)

. 

 ادرتبة افهاكقة: افوجوإ ادطؾق:

لؿطؾؼ هق الؿ دة الول ُبـنب إلقف  الع لؿهلل كؿ  بؼ ل:  ــع الخـ مؿ  ــ القجقد ا

الػضة. سؿل القجقد الؿطؾؼ اـذا: ٕن الحؼـ يؼ الخ رجقـة مـبعـث  ــفهلل و ـع هـذا 

فنهن  مطقرات ومعقـ ت واقعة فقف
(8)

. 

وكؾ    كداههلل وكؾ    غ ب عــ هلل إكؿـ  هـق معـقـ واقـع   ذات القجـقد الؿطؾـؼهلل 

ــؼ  والنــبب   هــذا أن ــف  وعــهللد الؿقجــقدات »القجــقد الؿطؾ بوعــهللد   عــقـ وحهللم

الؿوحهللة   لؿ هق تهلل فقؽقن  ع الؼهللبؿ قهللبؿ هلل و ـع الحـ دث ح درـ هلل و ـع الؿعؼـقل 

« عؼقٓهلل و ع الؿحنقس  حنقس 
(4)

. 

 ادرتبة افهافهة: افوجوإ ادؼقد:

القجقد الؿؼقهلل هق القجقد الؿطؾؼ  عهلل حصـقل الوعـقـ والوؽثـد فقـفهلل  ؿعــك أن 

القجقد الؿطؾؼ هق القجقد الؽؾل الذي بوؽقن  ـف كؾ وجقد  ؼقهللهلل و وك    حصـؾ 

الوعقـ والوـزل   هذا القجقدهلل ووجهلل   الخ رج    لف   هقـة  ــ الؿ هقـ تهلل واسـؿ 

كـ لعؼقلهلل والـػـقسهلل وإفـ كهلل والعـ  ـدهلل » ـ إسؿ ء: ففق وجقد  ؼقهللهلل وذلؽ 

والجؿــ د وســ يد الؿقجــقدات  والؿدكبــ ت  ـــ: اإلكنــ نهلل والــهللوابهلل والشــجدهلل

«الخ  ة
(3)

. 

                                 
 .94 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (9)

 .888ص 7اكظد: الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .  888ص 7الؿدجع الن  ؼ ج (4)

 .487ص7الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (3)
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وأول الوعقـ ت القاقعة   القجـقد الؿطؾـؼهلل والؿؼقـهللة لـف هـق العؼـؾ إولهلل رـؿ 

العؼــؾ الثــ ,هلل وهؽــذاهلل إلــك أن كصــؾ إلــك العؼــؾ الع  ــد. رــؿ مشــدع الؽثــدة   أخــذ 

 دحؾة جهللبهللةهلل وهل  دحؾة العؼقل العدضقةهلل واذا بؽقن ع لؿ العؼقل قهلل مؿهلل وهق 

بنؿك فؾنػقو  ع لؿ إ د. رؿ مقجهلل الؽثدة الحنقة الؿش ههللة فقؿـ   عـهللهلل وهـق  ـ     

 بنؿك   فؾنػة اإل داق  ع لؿ الخؾؼ.

وهذا الوؼنقؿ لؾؿقجقدات الؿقجقدة   القجقد الؿطؾؼهلل مؼنـقؿ  قجـقد لـهللى 

أوايـؾ الػ ســػة اإلسـ  ققـهلل حقــث قنـؿ إخــقان الصـػ  هــذه الؽثـدة الصــ درة عـــ 

 لؿقـ: الع لؿ إول: ع لؿ إ د. والعـ لؿ الثـ ,: عـ لؿ الخؾـؼالقاحهلل إلك ع
(9)

. رـؿ 

م  عفؿ عؾك هذا ا ـ الػ رض
(8)

رؿ ا ـ عد ل .
(4)

. رؿ اسوـنا ف سػة اإل ـداق  ــ 

الشقعة آرـل عشدبة هذه الـظدبـة. ولؾوعـدف عؾـك  ـدادهؿ  ــ عـ لؿ إ ـد وعـ لؿ 

كوبـقه ودوكـقه    ملػـ هتؿهلل  ؿـ  الخؾؼ  شؽؾ أوسع: سـؼقم  بق هنؿـ   ــ خـ ل  ـ  

 بجؾل حؼقؼوفؿ  كؿ  بدوهن .

 افعامل األول: ظامل األمر:

ع لؿ إ د هق أول مؼقهلل وقع   القجقد الؿطؾؼهلل وهق عب رة عـ عؼقل كقراكقـةهلل 

ًٓ وأ هللا: وٕجؾ هذا ك كت    ز  ن أو   قجقدة  ـ كقر الذات اإللفقةهلل  وصؾة ا  أز

مؼــهللم الؼــقاهد  عضــف  عؾــك  عــض مؼــهللم عؼؾــل ٓ »  ؽــ نهلل بؼــقل  ــقا اإل ــداق:

«ز  ,
(3)

. 

القس يط هقب ت وجقدبة »وقهلل م  عف الوشقع الػؾنػل عؾك هذاهلل بؼقل الخؿقـل: 

« نقطةهلل وذوات  جددة عـ الؿقاد الجنؿقةهلل  دمػعة عـ ع لؿ إز ـة وإ ؽـة
(5)

. 

                                 
 .848ص4اكظد: رس يؾ إخقان الصػ  ج (9)

 .48اكظد: دبقان ا ـ الػ رض ص (8)

 .389ص5اكظد: الػوقح ت الؿؽقة ٓ ـ عد ل ج (4)

لفـدي لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصقفقة حؽؿة اإل داق  (3)

 .961ص 4كقر  ن ج

ــهللبـ  حؿــهلل الشــقدازيهلل مؼــهللبؿ ومصــحقح:  حؿــهلل 73أســدار أبــ ت ص (5) ــللقػ:  ــهللر ال . م

 .9461 -هـ 9318خقاجقىهلل 
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 مها: ,واذا افعامل يـؼسم إػ ؿسؿغ

 افطوفقة: افؼسم األول: ظامل افعؼول

العؼقل الطقلقة هل أول الوعقـ ت الؿقجقدة   ع لؿ إ دهلل وأول هذه الوعقــ ت 

هـق العؼـؾ إول الػـ يض عــ القاحـهلل  ب  ــدةهلل وقـهلل  ـدح ف سـػة الشـقعة آرـــل 

عشدبة  لن القاحهلل ٓ بصهللر عـف إٓ واحهلل
(9)

. 

 لي ح ل والقاحهلل الذي بصهللر عـف واحهلل هق القجقد الؿطؾؼهلل الذي ٓ كثدة فقف 

ــهلل الجــ  ع لؽــؾ  ــف القجــقد الؿؼق ــف فنك  ـــ إحــقالهلل وأ ــ  القاحــهلل الــذي  ــهللر عـ

الؿـداد   لقاحـهلل إ ـد البنـقط »الؿقجقدات الؿؼقهللة والؿؿؽـةهلل بؼـقل الطب طبـ يل: 

الذي لقف   ذامف جفة مدكقبقة  ؽثدة. ف لعؾة القاحـهللة هـل العؾـة البنـقطة الوـل هـل 

قاحهلل هق الؿعؾقل البنقط الـذي هـق  ذامـف البنـقطة  ذاهت  البنقطة عؾةهلل والؿعؾقل ال

 عؾقل. ف لؿداد   لقاحهلل    بؼ  ؾ الؽثقد الذي لف أجزاء أو آح د  وب بـة ٓ مدجـع إلـك 

«جفة واحهللة
(8)

. 

والوجود الؿؼقد يعرف فؾسػقا بالعؼل األول3 وقد سؿي بفذا ألكوه أول تعوقن وقوع 

وجـقدًا ٓ اسـؿ وٓ رسـؿ لـفهلل إلـك : واذا الوعقـ خـدج القجـقد  ــ كقكـف يف الوجود

الوعــّقـ إّول الؿعّبــد عـــف   لنــ ن »وجــقد بنــؿك   لعؼــؾ إولهلل بؼــقل الخؿقـــل: 

«الحؽؿ ء   لعؼؾ إّول
(4)

. 

وهذا الص در  ن وق   ز ـ وجقه لعؾوف: ٕكف  عؾقل لعؾة م  ةهلل و عؾقل العؾـة 

العؾة الو  ـة بؾـزم  ــ »يل: الو  ة ٓ بؿؽـ أن بوخؾػ عـفؿ    الز ـهلل بؼقل الطب طب 

«وجقده  وجقد الؿعؾقل
(3)

. 

                                 
 .  78وأسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص 839اكظد: ج  ع إسدار و ـبع إكقار لم ؾل ص (9)

 .893هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (8)

 .99 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (4)

 .813هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (3)
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«وجقد العؾة الو  ة:  نـوؾزم لقجـقد الؿعؾـقل » ويؼول افػق  افؽاصاين:
(9)

 .

 وعؾك هذا فنن القجقد الؿؼقهلل  ؼ رن   ز ـ وجقده لؾقجقد الؿطؾؼ.

 ؾـحن اـا أمام أمرين مها:

وهـل القجـقد الؿطؾـؼهلل  العؾة الو  ـة الؿنـوؾز ة لقجـقد الؿعؾـقلهلل األمر األول:

 .أي: ان 
الؿعؾقل الؿؼ رن   ز ـ وجقده لعؾوف الو  ةهلل وهـق العؼـؾ إولهلل  األمر افهاين:

 أي: القجقد الؿؼقهلل.

وبنوهللل ف سػة الشقعة آرـل عشدبة لؿ  ذهبقا إلقف  ـ الؼـقل  ؿنـ وقة العؼـؾ 

مخؾػ الؿعؾـقل عــ   الز ـ  ؼ عهللة فؾنػقةهلل  ػ ده  أن الؼقل  ن ؽ ن  إول ن 

العؾة الو  ة: بؾزم  ـف آحوق ج إلك  دجح  ـ الخ رجهلل بدجح وجقد العؼؾ إول   

 بؼقل أن – اإل داق فؾنػة أ قل وفؼ عؾك –ز ـ  ـ إز ـةهلل وهذا  لء ٓ بؿؽـ 

 فصـهللورهلل محؼؼ  وك  مرداً  الؿمرد بؽقن  ف   »: الشقدازي الصهللر بؼقلهلل  ؽ  د إٓ  ف

بب  آخد  دجح هلل فحقـئـذ س اسوهللعك  ؿؽـ  ك ن فننهلل واجب أوهلل  ؿؽـ إ  : عـف إرد

ٓ بصقد الؿدجح  دجح  إٓ  ع ذلؽ الؿـدجح أخـدهلل وقـهلل فدضــ  أن  مردبوـف غقـد 

 حو ج إلك  ـلء آخـدهلل هـذا خؾـػهلل رـؿ الؽـ م    ـهللور إرـد  عـهلل اكضـؿ م ذلـؽ 

رد  وؿ  ـف: وجـب الؿدجح   قهلل فن   أن بؾزم الونؾنؾهلل أو بثبت أكـف  وـك وجـهلل الؿـم

«إرد ودام  هللوا ف
(8)

. 

رؿ إن العؼؾ إول موعهللد فقف الجف تهلل والؿداد  ــ هـذا: وجـقد أكثـد  ــ جفـة 

فقفهلل أحهلله : معؼؾف لذامف. والث كقـة: معؼؾـف لؾقاحـهلل الـذي  ـهللر عــف. والث لثـة: قبقلـف 

لؾؿ هقةهلل  حقث أ ـبح ذا معـقـ. و نـبب هـذا الوؽثـد  ـهللر عــف عؼـؾ آخـد دوكـف   

دمبةهلل وهؽذا إلك أن  هللر عـ العؼؾ الو سع عؼؾ ع  د وأخقـدهلل هـق العؼـؾ الػعـ ل ال

الؿقجهلل لع لؿ العؼقل العدضقة الذي محوف
(4)

. 

                                 
 .98عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .949ص8الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .79اكظد: أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (4)
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عؾة لؿـ  دوكـف وواسـطة   »وهذا    عـ ه الطب طب يل عـهلل   ذكد أن العؼؾ العشد 

اإلبجـ دهلل وأن فقـف أكثـد  ــ جفـة واحــهللةهلل بصـح  ـهللور الؽثقـد  ــفهلل لؽــ الجفــ ت 

ؽثقدة الول فقف ٓ مبؾغ حهللا بصح  ف  هللور    دون الـشلة العؼؾقة  ؿ  فقف  ـ الؽثـدة ال

الب لغــةهلل فؿـــ القاجــب أن بكمــب  ــهللور العؼــقل كــزوٓ إلــك حــهلل بحصــؾ فقــف  ـــ 

«الجف ت عهللد بؽ ف  الؽثدة الول   الـشلة الول  عهلل العؼؾ
(9)

. 

الوشـقع الػؾنـػل وكظدبة  هللور الؽثدة عـ القاحهلل مهللور عؾـك ق عـهللة معـدف   

 ؼ عهللة إ ؽ ن إ دفهلل وهل ق عهللة بؼ ل  لهن   نوؿهللة  ـ أرسطق
(8)

. رؿ أخذه  عـف 

 ـ الؼقاعهلل اإل داققة أن الؿؿؽــ إخـف »ف سػة اإل داقهلل بؼقل  قا اإل داق: 

«إذا وجهللهلل فقؾزم أن بؽقن الؿؿؽـ إ دف قهلل وجهلل
(4)

  . 

العؼؾ إول »ؼقل حقهللر أ ؾل: وقهلل س ر عدف ء آرـل عشدبة   هذا الطدبؼهلل ب

«هق أّول  قجقد ف ض  ـ وجقد الب رئ
(3)

. 

بجب أن بصهللر  ـ فقض جقده إ ـدف ف ٕ ـدف »وبؼقل الصهللر الشقدازي: 

«إلك أن بـوفل إلك إخف ف ٕخف
(5)

 . 

الص در إول الذي بصهللر  ـ القاجب معـ لك عؼـؾ واحـهلل »وبؼقل الطب طب يل: 

«هق أ دف  قجقد  ؿؽـ
(6)

. 

اقوضـت قهللسـقة ان وعؾـق ذامـف أن مؽـقن إ ـق ء » ويؼول مرتضى مطفـري:

رمبة  عهلل أخـدىهلل وبـليت  عضـف   عـهلل أخـدهلل فقؽـقن لـهللبـ   ـ در أول ورـ ن ور لـثهلل 

«وهؽذا بقجهلل أحهلله   عهلل أخد وكؾ  ـف   عؾقل لؿ  قبؾف
(7)

. 

                                 
 .488هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (9)

 .419اكظد: الؿبهللأ والؿع د لؾصهللر الشقدازي ص (8)

ــدي  (4) حؽؿــة اإل ــداق لؾنــفدوردي ضــؿـ  جؿقعــة النــفدوردي الػؾنــػقة والصــقفقة لفـ

 .948ص4كقر  ن ج

 .993 ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل صج  (3)

 .78أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (5)

 .489هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (6)

 . مللقػ:  دمضك الؿطفديهلل مدجؿة:  حؿهلل الخ ق ,هلل  هللون.949العهللل اإللفل ص (7)
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أن وعؾك هذا فنن الػدق الجقهدي  قـ العؼـؾ إولهلل و ـقـ  ؼقـة الؿقجـقداتهلل 

 الث , العؼؾ  ـ –ٓ بؽقن عؾة م  ة إٓ لؾعؼؾ إولهلل وأ    ؼقة الؿقجقدات  ان 

وأ ـ  سـ يد أجـزاء »جـزء عؾـةهلل بؼـقل الطب طبـ يل:   ففق –   دي  قجقد آخد إلك

الع لؿ فنكف مع لك جزء عؾوف الو  ة ضدورة مققػف عؾك    هق قبؾف  ـ العؾـؾهلل و ـ  هـق 

« عف  ـ الشدايط والؿعهللات
(9)

. 

 افؼسم افهاين: ظامل افعؼول افعرضقة:

   أن بصؾ منؾنؾ العؼـقل الطقلقـة إلـك العؼـؾ الع  ـدهلل إٓ وبؼـقم هـذا العؼـؾ 

 نبج د سؾنؾة  ـ العؼقل العدضقة غقد الؿوـ هقةهلل وهل عؼقل مؽقن  حذاء كـؾ كـقع 

  ـ أكقاع الع لؿ الؿ دي. 

العؼقل العدضـقةهلل أن والنبب الذي دفع  ػ سػة الشقعة إلك الؼقل  قجقد هذه 

العؼؾ الع  د ٓ بؿؽـ أن بقجهلل الع لؿ الؿـ دي  ب  ـدةهلل فؿـ  كـ ن  ــف إٓ أن أ ـهللر 

هذه العؼقل العدضقة: لووـقلك هـذه الؿفؿـة. وهـذه العؼـقل العدضـقة منـؿك   لؿثـؾ 

مـوفل العؼقل الطقلقة إلك عؼـقل »إف طقكقةهلل أو أر  ب إكقاعهلل بؼقل الطب طب يل: 

قـة وٓ  عؾقلقـة  قـفـ هلل هـل  حـذاء إكـقاع الؿ دبـةهلل بـهلل د كـؾ  ـفـ   ـ  عدضقةهلل ٓ عؾ

 حذايف  ـ الـقع الؿ ديهلل وا  مقجـهلل إكـقاع الوـل   عـ لؿ الطبقعـة وبــوظؿ كظ  ـفهلل 

. وهـذا القجـف هـق "الؿثؾ ٕف طقكقـة  "و  "أر  ب إكقاع  "ومنؿك هذه العؼقل : 

«الذي بؿقؾ إلقف اإل داقققن
(8)

. 

هذه الؿثؾ إف طقكقة: إكش ء وإبج د  ـ    ع لؿــ  الؿـ ديهلل فؿـ   ــ و ـ  ف م 

كقع  ـ أكقاع هذا الع لؿ الؿ ديهلل إٓ ولف رب هق أحهلل هذه الؿثؾهلل و   كـداه هــ  إكؿـ  

هق  ثؾ لفهلل وفدع عـفهلل و قرة محؽل لـ    هقـة العؼـؾ الـذي أوجـهللههلل بؼـقل الصـهللر 

كقعفــ هلل وهــل  ــقره ذاهتــ  لؽــؾ  ــقره  حنقســة  ــقره  عؼقلــة  ـــ »الشــقدازي: 

«و  هقوف  عـهلل انهلل وهل الؿنؿ ة   لؿثؾ إف طقكقة
(4)

. 

                                 
 .874ص9مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .484ص-488هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (8)

 .  895ص6الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (4)
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الؼق م عؾك العـ لؿ الؿـ دي  عـهلل اإلبجـ دهلل بؼـقل  دمضـك  ومن مفام اذه ادهل:

  إلض فة إلك الـظ م الطـقلل الـذي بعـقـ مدمقـب الؿقجـقدات  ــ حقـث » طفدي: 

قن الطبقعـل خ  ـة كظـ م آخـد بعـقـ الػ عؾقة والخ لؼقـة واإلبجـ دهلل فنكـف بحؽـؿ الؽـ

«الشدوط الؿ دبة إلبج د   هدة  عقـةهلل وهذا كنؿقف   لـظ م العدضل
(9)

. 

 افعامل افهاين: ظامل اخلؾق:

ع لؿ الخؾؼ هق آخد الؿقجقدات الص درة عـ القاحهللهلل وهق ع لؿ ٓ بصهللر عــ 

الؿثــؾ القاحــهلل  ب  ــدةهلل  ــؾ الؿب  ــد إلبجــ ده هــق عــ لؿ الؿثــؾ إف طقكقــةهلل وهــذه 

إف طقكقة مقجهلل إكقاع الؿ دبة الؿشـ ههللة  ــ  ـ دة أزلقـة ٓ  هللابـة وٓ ز ـ ن لفـ هلل 

ف لجنؿ الذي هق  حؾ هذه الحدكـة »هل القجقد الؿطؾؼهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

بجب أن بؽقن وجقده غقد  وعؾؼ  ز  ن وحدكةهلل وٓ بـػؽ عـ الحدكـةهلل  ـلن بقجـهلل 

«أوٓ رؿ بوحدك
(8)

. 

ف سػة الشقعة آرـل عشدبة إلـك أن الؿقجـقدات الؿ دبـة ك يــة و عهلل أن ذهب 

  آخد  دامب القجقدهلل وأن ع لؿ الؿـ دة  ؿـ  فقـف بقجـهلل  نبجـ د الؿثـؾ إف طقكقـة. 

فقؿـ   قـفـ هلل ف لؿـ دي  - ــ حقـث الشـدف والخنـة  -ذهبقا إلـك أن الؿـ دة  وػ ومـة 

وهؽـذا إلـك أن بصـؾ الؿوحدك  ندعة وس سة أ دف  ؿــ ٓ بوحـدك إٓ  ؿشـؼةهلل 

إ ـــد إلـــك  قجـــقدات   دبـــة ٓ موحـــدكهلل واـــذا محوـــؾ الؿـزلـــة الـــهللكق   ــــ  ـــقـ 

فؽـؾ  ـ  هـق أسـدع لؾؼبـقل وأكـقر »الؿقجقدات الهللكققبةهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: 

وأحنـ الصـقرة: ففـق أجـؾهلل وكؾؿـ  هـق   غػؾـف عــ ذلـؽ وٓ بـوػـع  ـف ك لصـخد 

ب مقةهلل و   بظفد  ـف  الحدكـ ت وذه اـ  بؿقــ  والحج رة: ففق أدون رؿ إلك الؼقى الـ

«و ؿ ٓ  ع الفقاء
(4)

. 

                                 
 .946العهللل اإللفل لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .874الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (8)

 .  875ص7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (4)
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وأول آكوؼ دات الؿقجفة إلـك هـذا الؿـذهب الػؾنـػل   حؼقؼـة القجـقدهلل أكـف 

 وـ قض    ـقوفهلل فبقـؿ  كجهلله بؼدر أن القجقد الحؼ وجـقد ٓ أرـد لـفهلل كجـهلله بـذهب 

هق سـبب القجـقد الؿطؾـؼهلل إلك أن القجقد الؿطؾؼ  ولخد عـ القجقد الحؼهلل الذي 

 فنن آ ـ   لن القجقد الحؼ ٓ أرد لف:  دك  أ  م احوؿ لقـ:

: وهـذا   طـؾ عؾـك أ ـقل أولف : الذه ب إلك أكف بداد  ـ لقجقد الحـؼ: ان 

فؾنـػوفؿ الوــل مــذهب    عــض  ـ حقفــ  إلــك أن القجــقد الحــؼ ٓ بخؾــؼ وٓ بػعــؾ 

  قئ .

: وهــذا بؾــزم  ـــف أن د الؿطؾــؼ: ان الثــ ,: الــذه ب إلــك أن الؿــداد  ــ لقجق

 نبققو   القجقد  قجقد آخدهلل هق القجقد الحؼ: وهذا   طؾ   ٓمػـ ق.  بؽقن 

و ع هذا فنكف بؾزم  ـف اإلبؿ ن  قحهللة القجقدهلل والذه ب إلك أن جؿقع الؿقجـقدات 

 . ؽقكة   وجقده   ـ ذات ان  -العؼؾل  ـف  والؿ دي  -
  الؼقل  قجقد العؼؾ إول  خصق ف: فنـجهلل أن  ـ  وإن امجفـ  إلك البحث

ذهب إلك الؼقل  قجقده إكؿ  فعؾ هـذا لقجؿـع  ـقـ الػؾنـػة الققك كقـة و ـقـ حـهللبث 

هلل  وهـذا الحـهللبث حـهللبث  قضـقع عــهلل أهـؾ «أول    خؾؼ ان العؼـؾ» قضقع هق: 

النـة
(9)

خؾـؼ ان أول  ـ   "وأ   خـرب ». وأ     الوشقع الؽ  ل فؼهلل ق ل الؿجؾنل: 

«فؾؿ أجهلله   طدقـ  "العؼؾ 
(8)

 . 

ــقف عؿــهللة الوشــقع  ومــن االكصــاف أن كؼــول: إن هــذا الحــهللبث الؿقضــقع ل

هلل  ـؾ عؿهللمـف  ـ  الػؾنػل   آسوهللٓل عؾك أن العؼؾ إول هق أول    خؾـؼ ان 

ـــل  ـــهلل ان »رووه عــــ أ  ــــ  : إن ان ڠعب ـــؼ   ـــؼ العؼـــؾهلل وهـــق أول خؾ خؾ

عدش  ـ كقره فؼ ل لف: أد د فلد دهلل رـؿ قـ ل لـف: أقبـؾ فلقبـؾهلل الدوح كققـ عـ بؿقـ ال

«: خؾؼوؽ خؾؼ  عظقؿ هلل وكد وؽ عؾك جؿقع خؾؼلفؼ ل ان 
(4)

. 

                                 
وإسـدار  45الؿقضـقع ت لؾنـ غل صو 89ص -88اكظد: مذكدة الؿقضقع ت لؾػوــل ص (9)

 .953الؿدفقعة   إخب ر الؿقضقعة لؿ  عؾل الؼ ري ص

 .419ص53 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (8)

 .89ص9أ قل الؽ   ج (4)
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 جعػد إلك اإلسـ د  حقح الؼقل هذا  لن -الجهلللل الوـزل   ب  ـ –ولق سؾؿـ  

لقف هلل فنكف ٓ بهللل عؾك  حة    ذهب إالغقبقة الؿنللة هذه   حجة ققلف وأنهلل الص دق

وهـذا ٓ بـهللل »الوشقع الػؾنػلهلل وهـذا  شـف دة الوشـقع الؽ  ـلهلل بؼـقل الؿجؾنـل: 

عؾك مؼهللم العؼؾ عؾك جؿقـع الؿقجـقداتهلل  ـؾ عؾـك خؾـؼ الدوحـ كققـهلل وبؿؽــ أن 

«بؽقن خؾؼف   ولخدا عـ خؾؼ الؿ ء والفقاء
(9)

ققلفؿ ». وأكهلل الحد الع  ؾل عؾك أن 

قمــف بحوؿــؾ أن بؽــقن إولقــة فقـــف أول  ــ  خؾــؼ ان العؼــؾ عؾــك مؼــهللبد رب ۏ

« خصق ة  بعض إقن م
(8)

. 

عــ  ـهللور  رؿ بؼ ل: إن    ذهب إلقف ف سػة الشـقعة: كـ ن  ـزعؿ مـزبـف ان 

الؽثدة عـف. وهذا    أ ـ ر إلقـف عؾـؿ  ــ عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـلهلل هـق  حؿـهلل جـقاد 

الش يؽة ا وـهللعقا  لؽل بجهللوا ح ً لفذه الؿشؽؾة» غـقةهلل الذي أكهلل عؾك أن الػ سػة 

فؽدة العؼقل العشدهلل وسؿقه   ـظدبة الػقضهلل وخ  وف   لن ان قهلل ف ض عــف عؼـؾ 

واحهلل فؼطهلل فقجهلل فقـف رـ يقـة اإل ؽـ ن   لـذات والقجـقب  ـ لغقدهلل وعــ هـذا العؼـؾ 

«ف ض عؼؾ ر نهلل وعـف ف ض ر لث ...
(4)

. 

كثـدة  قجـقدة وأ     حؼقؼة إ د فنن أس طقـ الوشقع الػؾنػل بؼدرون أن كؾ 

ان فّق ض  طؾؼهلل وٓ بـؼطع » ب  دة: ٕهنؿ بدون أن    القجقد ففل مصهللر عـف 

«عـ اإلف ضة
(3)

الؿبهللء دايؿ الػـقضهلل فـ  بكاخـك فقضـف ». بؼقل الصهللر الشقدازي: 

إٓ لعهللم  ؾقح الؼ  ؾهلل والؿػدوض أن الصؾقح وآسوعهللاد ح  ـؾ لفـ   ــ حقـث 

«ذاهت 
(5)

. 

                                 
 .419ص53 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (9)

 .35الػقايهلل الطقسقة لؾحد الع  ؾل ص (8)

 .889قة ص ذاهب فؾنػقة وق  قس  صطؾح ت لؿحؿهلل جقاد  غـ (4)

 .938 ـ الؿبهللأ إلك الؿع د لؿـوظدي ص (3)

 .869ص9الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (5)
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ف  ذامف فق ضهلل لؿ بزل وٓ بزالهلل     ـع ومؼوقد و خؾهلل عؾك فذام» ويؼول أيضا:

«جدي  نوؿد وسـة واحهللة
(9)

. والؼقل  ـهللوام الػـقض الؿــوج لؾؿ هقـ ت الؿوؽثـدة: 

 ههللم لؾؼقل    وـ ع  هللور الؽثدة عـف. 

, فؿوا هوو السوبب يف فنكـا كؼول: إذا كاكت كل كثرة إكؿا تصدر طـه  وظذ اذا

العؼل األول3 ومتى ثبت أن الؼول بوجوده قول باصول3 بطول الؼول بضرورة وجود هذا 

 الؼول بوجود بؼقة العؼول.

والذي أوقع الوشقع الػؾنػل   هذا الوـ قض القاضح: هـق جؿعـف  ـقـ الػؾنـػة 

اإل داققة والػؾنػة الؿش يقةهلل إذ الث كقة مؼقم عؾك الؼقل اـذه العؼـقل العشـدةهلل الوـل 

ده بعورب الػ را ل أول  ـ ق ل  قجق
(8)

. رؿ ق ل ا  ا ـ سقـ 
(4)

 . 

رؿ ج ء  هللر الهللبـ الشقدازيهلل وجؿع  قـ الؼقل   لعؼقل العشدةهلل و قـ الػؾنػة 

اإل داققة الؼ يؿة عؾك إرب ت القجقد الؿطؾؼ الج  ع لجؿقع الؿقجقداتهلل الؿؽقكـة 

لعــ لؿ إ ــد وعــ لؿ الخؾــؼهلل وأقــ م  ذهبــف الػؾنــػل عؾــك اعوبــ ر العؼــؾ إول أول 

رهلل وذلؽ عؾك أس س كقكف أول معقـ وقـع   القجـقد الؿطؾـؼهلل رـؿ مقجـهلل   الصقاد

ذات العؼــؾ إول  ؼقــة العؼــقلهلل واحــهللا فقاحــهللاهلل عؾــك مدمقــب إ ــدف ف ٕ ــدف 

وإمؿ ف ٕمؿ
(3)

. 

و ــ  قــ م  ــف  ـــ قض   حؼقؼوــف لؿــ  بــم ـ  ــف أكصــ ر الػؾنــػة الؿشــ يقةهلل إذ هــؿ 

عؿـ  سـقاه  ــ الؿقجـقداتهلل ٓ »يـ بمكهللون عؾـك أن واجـب القجـقد   وجـقده  ـ 

ــف  قجــقد ــف   ذام ــذي هــق   ــد ال «بؿؽـــ أن بؽــقن غق
(5)

ــديقف أن  ــدر الشــقا ال . وق

«الؿعؾقل القاحهلل   لعهللد بحو ج إلك عؾة واحهللة   لعهللد»
(6)

. 

                                 
 .878الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (9)

 .99ص-91اكظد: آراء أهؾ الؿهللبـة الػ ضؾة لؾػ را ل ص (8)

لع  ـة  -. الؿملػ: أ ق عؾل سقـ هلل  ـدح الطقسـل 834ص4اكظد: اإل  رات والوـبقف ت ج (4)

 .ش 9484:إولك الطبعةهلل قؿ –قطب الهللبـ الدازيهلل الـ  د: كشد الب غة 

وأسـدار أبـ ت لؾشـقدازي  997ص-996ص4اكظد: الحؽؿـة الؿوع لقـة لؾصـهللر الشـقدازي ج (3)

 .97ص

 .69آراء أهؾ الؿهللبـة الػ ضؾة لؾػ را ل ص (5)

 .985ص8قف ت ٓ ـ سقـ  جاإل  رات والوـب (6)



 800 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

واجب القجقد    لؿ بوعـقـ لـؿ بؽــ عؾـة لغقـده: ٕن الشـلء » وبعبارة أوضح:

«الغقد الؿوعقـ ٓ بقجهلل   الخ رج
(9)

. 

وأ   أكص ر الوشقع الػؾنػل آرــل عشـديهلل فؾؿـ  لـؿ بؽقكـقا  ؿــ بـذهب إلـك 

ــقـ ان  ــة الو  ــة   ــؾ  قـفؿــ   الؼــقل   لؿب بـ ــقـ العؼــؾ إولهلل   ــهلل –و   هــمٓء عـ

دايـؿ اإلف ضـة: كـ ن   هـذا كنـبة لصـهللور   كقكف  عهلل   لذات امص ل – الػ سػة

 العؼؾ إول.: فبطؾ الهللاعل إلك الؼقل  قجقد الؽثدة إلقف 

و ؿ  بربهـ عؾـك سـؼقط الؼـقل  قجـقد هـذا العؼـؾ إولهلل أن ف سـػة الشـقعة 

عؾـة لقجـقدههلل وبصـدحقن  لكـف بجـب أن بؽـقن  ـقـ  آرـل عشـدبة بـدون أن ان 

و ــ القاجـب أن بؽـقن  ـقـ »العؾة والؿعؾقل  ـ سبة و ش كؾةهلل بؼـقل الطب طبـ يل: 

ة لصهللوره عـف هلل وإٓ ك ن كؾ  لء عؾـة الؿعؾقل وعؾوف سـخقة ذامقةهلل هل الؿخصص

«لؽؾ  لءهلل وكؾ  لء  عؾقٓ لؽؾ  لء
(8)

. 

و ـقـ العؼـؾ إول  ــ  وكحـ كؼقل: هؾ الؿن كخة والؿـ سـبة  ـقـ البـ ري 

 جؿقع القجقههلل أم  ـ وجف دون وجف؟

إن قؾوؿ:  ـ جؿقع القجقه. قؾـ : إذن لزم  ـ قـقلؽؿ إكؽـ ر وجـقد هـذا العؼـؾ: 

جؿقـع القجـقه ك كـ    الحؼقؼـة  ـقئو واحـهللاهلل ولـؿ بؽــ هــ ك إٓ  ٕكف إن امػؼـ   ــ

  قجقد واحهلل.

 وإن قؾوؿ:  ؾ الؿن كخة  ـ وجف دون وجف. 

, أم إكوه قؾـا: ما قولؽم يف هذا العؼل األول, هل هو شيء واقع يف ذات البواري 

 يوجد يف مؽان اخر غقر الذات اإللفقة؟

                                 
 .39ص-31ص4الؿدجع الن  ؼ ج (9)

 .895هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (8)
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قؾـ : هـؾ هـق  ـع وققعـف   . يف ذاته  إن قؾتم: هذا العؼل األول الؿؿؽن واقع

الذات اإللفقةهلل  ب بـ لف    الؿ هقةهلل أم بوؿ ه   عف   ؿجدد وجقده ا . إن قؾـوؿ: هـق 

ج  ع  قـ القققع   الذات اإللفقة والؿب بـة الذامقة لف . قؾـ : هذا   طؾ: لؿ  فقـف  ــ 

خبثة   الـذات مـؼص لؾذات اإللفقةهلل وكنبة لققـقع الؿقجـقدات الخنقنـة والؿنـو

 اإللفقة.

 ؿجـدد وجـقده. قؾــ : هـذا الؼـقل  إن العؼؾ إول بوؿ ه   ع ان  وإن قؾتم:

أفظــع وأخبــث وأخـــع  ـــ الؼــقل النــ  ؼ: إذ ٓز ــف أن الؿقجــقدات الخنقنــة 

والؿنوخبثة هل الذات اإللفقةهلل ٓ أهن  واقعة فقف هلل و ـع هـذا فنكـف  وـك أ ؽــ الؼـقل 

قجقد: أ ؽـ هذا   الشلء أخدهلل وهؽذا: وهذا بؾزم  ـف  ن ؽ ن  لء  ـ واجب ال

«كؾ  حـهللث فنكـف  ؿؽــ»جقاز الؼقل  حهللوث واجب القجقد: ٕن 
(9)

. وهـق قـقل 

 وـ قض   كػنفهلل إذ كقػ بؽقن ان سبح كف ومع لك واجب القجقد و ؿؽـ القجقد 

   وقت واحهلل: فثبت  ط كف.

قؾـ :  وك ربوت الؿب بـة  .ن ذات اهلل وإن قؾتم: إن لفذا العؼل وجودًا مستؼالً ط

 قـفؿ : ا وـع الؼقل   لنـخقة: ٕكف بؾزم  ـف أن بؽـقن أحـهللهؿ  الؿقجـهلل لمخـدهلل وٓ 

 بؿؽـ لع قؾ أن بؼقل: إن الؿؿؽـ  ؿ رؾ لؿـ أوجهلله.

رــؿ كؼــقل: إن الؼــقل   لعؼــؾ إول:  بـــل عؾــك ق عــهللة إ ؽــ ن إ ــدفهلل بؼــقل 

ـ أ ؾ ا وـ ع  ـهللور الؽثـدة عــ القاحـهلل الحـؼهلل  ؿ  بوشعب ع»الصهللر الشقدازي: 

ق عــهلله أخــدى هــل ق عــهلله إ ؽــ ن إ ــدفهلل  ػ دهــ  أن الؿؿؽـــ إ ــدف بجــب أن 

بؽقن أقهللم    دامب القجقد  ـ الؿؿؽـ إخفهلل وإكف إذا وجهلل الؿؿؽــ إخـف: 

«ف   هلل أن بؽقن الؿؿؽـ إ دف  ـف قهلل وجهلل قبؾف
(8)

. 

                                 
ــؿ الؽــ م ص (9) ــدام   عؾ ــة الؿ ــؼ : النــقهلل أحؿــهلل 851هن ب ــثؿ البحــدا,هلل محؼق ـــ  ق ــللقػ: ا  . م

 هـ.9316الحنقـلهلل   هوؿ م: النقهلل  حؿقد الؿدعشلهلل  طبعة الصهللرهلل الطبعة الث كقةهلل 

 .833ص4لؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي جالحؽؿة ا (8)



 801 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

   ملسو هيلع هللا ىلصأفضؾ الخؾؼهلل وقهلل وجهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ان وهذه الؼ عهللة ق عهللة واهقة: ٕن 

الع لؿ الؿ ديهلل فؿوك وجهلل   ع لؿــ  الؿـ دي  ــ هـق أفضـؾ الخؾـؼ: لـزم  ــ ذلـؽ 

 ط ن هذه الؼ عهللة الػؾنػقة: وبـبـل عؾك هـذا سـؼقط الؼـقل  قجـقد العؼـؾ إولهلل 

 رؿ  ط ن  ؼقة العؼ يهلل الػؾنػقة الؼ يؿة عؾك الؼقل  قجقده.

عــ  الـظـد   ق عـهللة إ ؽـ ن إ ـدفهلل  ـؼبـقـ عــ  ققـػ وهذا  ـع أكــ   وـك أ 

عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــل  ـفــ : فنـــجهلل أهنــؿ بصــدحقن  لهنــ  ق عــهللة   طؾــةهلل بؼــقل 

هذه الؼ عهللة أسنف  أهؾ الؿعؼقل إلرب ت وحهللة الص در إولهلل وهل غقد »الخقيل: 

كف ف عــؾ هلل فـ ن ســبح م  ـة عـــهللك  هلل وعؾـك مؼــهللبد مؿ  قوفــ  ٓ مجـدي   خؾــؼ ان 

«  ٓخوق رهلل ومؾؽ الؼ عهللة  قرده  الػ عؾ   لجرب
(9)

. وقهلل سبؼ إلك  ثـؾ هـذا الؼـقل 

ــؾ إول  ــقلفؿ  قجــقد العؼ ــػة   ق ــذي أوضــح أن الػ س ــلهلل ال ــد الحؾ ـــ الؿطف ا 

 عـهلل منـؾقؿ »بنوـهللون إلك    أ ؾقه  ـ أن ان مع لك ٓ بؽـقن عؾـة لؾؿوؽثـدهلل قـ ي : 

لؿمرد  قجب هلل أ   إذا ك ن  خو را ف هلل فنن الؿخو ر موعهللد أ قلف أكف إكؿ  بؾزم لق ك ن ا

«آر ره وأفع لف
(8)

. 

   هق الهلللقؾ عؾك حصد العؼقل  عشدةهلل ولؿ ٓ بؽقن العؼؾ الػع ل هق  ثم يؼال:

العؼؾ الح دي عشدهلل و   الهلللقؾ عؾك أن العؼؾ الو سع ع جز عـ إبجـ د الؽثـدة الوـل 

ر الؼـقل   لعؼـؾ الع  ـد الػعـ ل لـؿ بـهلللؾقا قهللر عؾك إبج ده  العؼـؾ الع  ـدهلل وأكصـ 

 عؾك وجقب حصد العؼقل  عشدة.

ثم متى ثبت أكه ال وجود لؾعؼل األول3 فنكه يظفر جؾقًا أكه ال وجود لبؼقوة العؼوول 

العشرة3 ألن الؼول بوجودها مبـي طؾى الؼول بوجود العؼل األول, وهوو أمور قود تبوقن 

 بطالكه.

                                 
. مللقػ: أ ق الؼ سؿ الؿقسقي الخقيلهلل معؾقـؼ: الؿقـدزا الورببـزيهلل 384ص4 داط الـج ة ج (9)

 .9396هلل الؿطبعة : سؾؿ ن الػ رسلهلل الطبعة: إولك: جؿ دي إولك 

 .871كشػ الؿداد لؾحؾل ص (8)
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فضقـ لؿـ    الوشـقع الػؾنـػل  ــ آراء: آبـة ان و ـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل الدا

الفـهللف  ــ كـزول هـذه أبـ ت هـق »العظؿك ك  د  ؽ رم الشـقدازيهلل الـذي بؼـقل: 

إرب ت الوقحقهلل و ح ر ة الشـدكهلل وعبـ دة إ ــ م ف لؿشـدكقنهلل وإن اعوؼـهللوا أن ان 

 ــؿ  هق خ لؼ الع لؿهلل ك كقا بوخذون  ـ إ ـ م  ؾجـل ٕكػنـفؿهلل ولد ؿـ  امخـذوا 

لؽؾ ح جة  عقـةهلل فؾفؿ إلف لؾؿطدهلل وإلف لؾظ مهلل وإلف لؾحدب والنؾؿهلل وإلف لؾـدزقهلل 

وهذا هق معهللد إر  ب الذي س د الققك ن الؼـهللبؿ. ولؽـل بزبـؾ الؼـدآن هـذا الوػؽقـد 

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ﴿أن قـؾ:  الخ ط هلل بل د رسقل ان 

ؿ القجــقد كؾــف دون آســوـ د إلــك قــهللرة فــنذا كــ ن هــق خــ لؼ عــ ل .﴾ہ    ہ  ہھ    

أخدىهلل وهق الذي بدزق  خؾقق مفهلل فؿ  الذي بهللعق اإلكن ن إلـك أن بوخـذ  ــ دوكـف 

ــ  ؟ وإن كــؾ إ ــق ء غقــده  خؾققــ ت وهــل  ح جــة إلقــف   كــؾ لحظــ ت  ولقــ  ور 

«وجقده هلل فؽقػ بؿؽـ لف  أن مؼضل ح جة أخدبـ ؟
(9)

. 

ل   كقػقة وجـقد العـ لؿهلل كؽـقن قـهلل و ـؾـ  واذا الـؼهلل الؿجؿؾ لؾوشقع الػؾنػ

إلك    بدوى أكف  ـ خص يص أفداد هـذا العـ لؿهلل أي:  ـ  بوعؾـؼ  ـ لقجقد والؿ هقـةهلل 

 وهق  قضقعـ  الو لل.

 

 

 
 

                                 
 .849ص3كو ب ان الؿـزل لـ  د  ؽ رم الشقدازي جإ ثؾ   مػنقد  (9)



 



 

 

 انًطهة انثاَي

 انٕجٕد ٔانًاْيح في انرشيع انفهسفي

 
ؾـؽ القجقد هق    بؼ  ؾ العهللمهلل وهق  ػفقم  هللبفل ٓ ُبعدف: ٕن كـؾ ع قـؾ بؿو

مصقرًا واضحو وجؾقو عــ هـذا الؿػفـقم: وٕجـؾ هـذا ٓ بعـدف إٓ معدبػـ  لػظقـ هلل 

 حقث بؽـقن  ـهلللقل لػـظ دون غقـدههلل فقؼـ ل  ـث : القجـقد هـق الث  ـت
(9)

. وعـدف 

كذلؽ  لكف    بصقد  ف الشلء ف ع  أو  ـػع 
(8)

. 

زة وأ   الؿ هقة ففل لػظ  ـنقب إلـك  ـ هلل وإ ـؾ الؿ يقـةهلل ولؽــ قؾبـت الفؿـ

ه ءهلل والؿ هقة هل    بج ب  ف عـ النمال عـ الشـلء  ــ حقـث هـقهلل ومطؾـؼ غ لبـ  

عؾك إ د الؿوعؼؾ  ثؾ: اإلكن ن
(4)

. 

وقهلل لعبت أ ح ث القجقد   الػؽد اإل داقل   الوشقع الػؾنػل دورًا  صقدبوهلل 

وارمبطت كو يج البحث    ن يؾ الػؾنـػة   لبحـث   كظدبـة القجـقد
(3)

. إذ الوشـقع 

لػؾنػل بؼقم عؾك كظدبة الػـقض النـد هلليهلل الـذي بــوج عــف وجـقد الؿقجـقداتهلل ا

الؼـقة اإللفقـة لـؿ مؼـػ وٓ مؼـػ عــهلل ذاهتـ هلل  ــ غقـد أن »بؼقل الصـهللر الشـقدازي: 

بػقض عؾك    دوهن   ـ إ ق ء فقض ك  دايؿ : لؽقهن  غقـد  وـ هقـة   الشـهللة والؿـهللة 

« هكوالعهللةهلل ففل فقق    ٓ بوـ هك  ؿ  ٓ بوـ
(5)

. 

                                 
و ــدح الؿـظق ــة لؿدمضــك  طفــدي  917اكظــد: الؿبــهللأ والؿعــ د لصــهللر الــهللبـ الشــقدازي ص (9)

 .  558ص8والؿعجؿ الػؾنػل لجؿقؾ  ؾقب  ج 88ص

 .  683اكظد: ج  ع إسدار و ـبع إكقار لم ؾل ص (8)

والؿعجـؿ الػؾنـػل  99حؽؿـة لؾطب طبـ يل صوهن بـة ال 985اكظد: كشـػ الؿـداد لؾحؾـل ص (4)

 .493ص8لجؿقؾ  ؾقب  ج

 .96اكظد:  دح الؿـظق ة لؿدمضك  طفدي ص (3)

 .865ص5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ  حؿهلل الشقدازي ج (5)



 855 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ولػفؿ حؼقؼة الع قة  قـ القجقد والؿ هقةهلل ٓ  هلل  ـ الدجـقع إلـك  صـهللر هـذا 

القجـــقدهلل وهـــق  ـــ  بنـــؿك  ـــ لػقض إقـــهللسهلل الؿوؿقـــز  لكـــف أول  قجـــقدهلل بؼـــقل 

«الؿداد  صبح إزل هق: الػقض إقهللس»النبزواري: 
(9)

. رؿ بليت   الؿدمبة الو لقـة 

أّول  ـ فؾؼ الصبح إزلهلل ومجؾاـك »قـل:  ـ القجقد: الػقض الؿؼهللسهلل بؼقل الخؿ

عؾك أخد  عهلل إّول وخدق أسو ر إسدارهلل هق: الؿشقئة الؿطؾؼـةهلل والظفـقر الغقـد 

ول بعّبد عـف  م رة  ـ  «"الػقض الؿؼهلّلس  "الؿوعّقـهلل الا
(8)

. 

و ــ  بعـقـــ    هــذا الؿبحــث هــق الػــقض الؿؼــهللس: ٓ ٕكــف  ؽــقن  ـــ القجــقد 

ٕكـف سـبب وجـقد جؿقـع الؿقجـقدات الؿعقــةهلل بؼـقل الخؿقــل: والؿ هقة فؼط:  ؾ 

دار الوحؼؼ  لسدههلل  هللءًا   لعؼقل الؿجددةهلل وحوك آخد  دامـب القجـقدهلل عبـ رة عــ »

«معقـ ت هذا الػقض
(4)

 . 

والوعقـ ت الؿذكقرة هل: القجـقد الؿؼقـهللهلل الـذي هـق حؼقؼـة القجـقد الؿطؾـؼهلل 

القجـقد الؿطؾـؼ »ؼـقل حقـهللر أ ؾـل:  عهلل أن مؼقهلل و  ر ذا   هقة  ــ الؿ هقـ تهلل ب

ــذي  ــف وجــهلل كــّؾ  ــ  وجــهلل  ـــ الؿقجــقدات الؿؼّقــهللةهلل و ــف  فــد كــّؾ  ــ   فــد  ـــ  الا

«الؿخؾقق ت
(3)

. والخؿقـل بؼقل  ؿـ  بؼقلـف أ ؾـلهلل ولؽــف بضـقػ إضـ فة دققؼـةهلل 

الؿؼقـهلل »مبقـ لـ  حؼقؼة الع قة  قـ القجـقد الؿطؾـؼ والقجـقد الؿؼقـهللهلل ومؽشـػ أن 

طـــف وســده  ــ لؿطؾؼهلل  ــؾ هــق عــقـ الؿطؾــؼهلل  قجــف بعدفــف الداســخقن    د ــقط  ب 

«الؿعدفة
(5)

. 

                                 
 .944ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .35ة لؾخؿقـل ص صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓب (8)

 .438آداب الص ة لؾخؿقـل ص (4)

 .588ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (3)

 .989 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (5)



 858 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

 - جؿقعـف إلك الـظد حقث  ـ-وقهلل أطؾؼ ف سػة الشقعة عؾك القجقد الؿؼقهلل 

 الوشـقع ففؿ وقق مهلل  عـ  مؽدره  ولؽثدةهلل إسؿ ء هذه وٕهؿقةهلل إسؿ ء  ـ العهللبهلل

 بغــل ٓ والوـلهلل أهؿفـ  أذكد أن رأبت إسؿ ء: لفذه القاضح الوصقر عؾك الػؾنػل

 أوهلل الؿعــك ذلـؽ عؾـك  شـوؿؾة مؽـقن  حقـثهلل غقدهـ  عــ مغــل  قـؿـ هلل عـفـ  غقده 

ؽـ ففؿ  عـك آسؿ الذي لؿ بذكدهلل  ـ خ ل    ذكد  ـ أسؿ ءهلل وهـذه إسـؿ ء بؿ

 هل:

 االشم األول: افعؼل األول: 

قــع   القجــقد: العؼــؾ إول هــق أول  ــ رد  ــهللر عـــ القاحــهللهلل وأول معــقـ و

العؼـؾ إول الاـذي »وٕجؾ هذا اسوحؼ أن بنؿك اذا آسؿهلل بؼقل حقهللر أ ؾل: 

«هق أول  بهللع ُخؾؼ
(9)

  وصؾ - الشقدازي الصهللر ذكد    عؾك –. وهذا العؼؾ إول 

كشــلت القجــقد  و حؼــة  وػ ضــؾةهلل و ــع مػ وهتــ  »: ٕن  القاحــهلل  ــذات ذامــف  

«كؾ  دمبف  هللابة  دمبف أخدى وصؾة  عضف   بعضهلل وهن بة 
(8)

. 

 االشم افهاين: افعامء: 

بنؿك القجـقد الؿطؾـؼ  عـهلل مؼقـهلله وحصـقل الؿ هقـة فقـفهلل   لعؿـ ء:  نـبب أكـف 

 هـذه  قـ وبحقل – إقهللس الػقض هل الول –بحجد عـ   ش ههللة الحضدة إحهللبة 

 كظدكـ  فـنن»: أ ؾـل حقـهللر بؼـقلهلل الخـ رج   الؿش ههللة الؽثدة ع لؿ و قـ الحضدة

 بؽـقنهلل وإرض الّنـؿ ء  ـقـ الح يـؾ الدققؼ الغقؿ هق الاذي العؿ ء و عـك الؾغة إلك

ضــدة القاحهللّبــةهلل والوعــّقـ إّولهلل الح يــؾ  ــقـ أرض الؽثــدة الخؾؼّقــةهلل الح  ــف الؿــداد

«وسؿ ء إحهللّبة الّذامّقة
(4)

. 

                                 
 .989ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .496ص9الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .478ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (4)



 852 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

حـؾ هذا هق ققل أ ؾلهلل وهق ققل  ونؼ  ع فؾنػة اإل داقهلل و ع هذا فؾقف  

إجؿــ ع  ـــ ف ســػة الشــقعةهلل إذ الخؿقـــل بــذهب إلــك أن الؿــداد   لعؿــ ء: الػــقض 

حؼقؼــة العؿــ ء هــل حضــدة الػــقض »إقــهللس ٓ الػــقض الؿؼــهللس. بؼــقل   هــذا: 

إقهللسهلل والخؾقػة الؽربىهلل فنّكف  هل الحؼقؼة الاول ٓ بعدففـ   ؿؼ  فـ  الغقبـل أحـهللهلل 

ــ ــة الغقبّق ــقـ الحضــدة إحهللّب ــ  القاســطة   ــد الظــ هدةهلل وحضــدة ولف ــة الغق ةهلل والفقّب

ول مؼع فقف  الؽثدة «القاحهللّبة الا
(9)

. 

و  لؿؼ ركــة  ــقـ الؼــقلقـهلل كجــهلل أن الؼــقل إول هــق الؼــقل الؿونــؼ  ــع أ ــقل 

فؾنػة اإل داق: ٕن الػقض إقهللس ٓ بؿؽـ أن بؼ ل: إكف واسطةهلل كؿ  ٓ بصـح أن 

قجـــقد   فؾنـــػة اإل ـــداقهلل ال أول  دامـــببق ـــػ  لكـــف الخؾقػـــة الؽـــربى: ٕكـــف 

 بصح هذا   الػقض الؿؼهللس.  قـؿ 

 االشم افهافث: افـػس افرمحاين: 

 ـــ إســؿ ء الوــل بجــهلل الب حــث   فؾنــػة اإل ــداق أهنــ  مطؾــؼ عؾــك القجــقد 

بنــؿقكف الـــػف »الؿطؾــؼ  عــهلل مؼقــهلله: الـــػف الدحؿــ ,هلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي: 

ولـكهلل وهـق أ ـؾ العـ لؿ وحق مـفهلل وكـقره الدحؿ , وهق الص در إول عــ العؾـة إ

«الن ري   جؿقع النؿ وات وإرض   كؾ  حنبف
(8)

الــػف ». وبؼقل الخؿقــل: 

الدحؿــ , هــق جــقهد الجــقاهدهلل فــنّن آســوؼ ل كــؾ آســوؼ ل لــفهلل ومعّقـ مــف هــل 

«العقارض الؿؽوـػة  ف
(4)

. 

ذا آسـؿهلل  ــ وبعورب حقهللر أ ؾل  ـ أدق  ـ  دح كظدة الوشـقع الػؾنـػل لفـ

ــف  ـــ خــ ل إخداجــف  ــ  إلق ــهللهلل إذا كظدك ــف بطؾــؼ عؾــك القجــقد الؿؼق ــف أك خــ ل مبققـ

 .قهللة الجزيقة  ـ العهللم إلك الوحؼؼلؾؿقجقدات الؿؼ

                                 
 .89 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (9)

 .71الشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقة لؾصهللر الشقدازي ص (8)

 .968معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص (4)



 856 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

الـػف الدحؿ , هق القجقد اإلض ّ  القحهللا, الحؼقؼل الؿوؽّثـد »بؼقل   هذا: 

حهللّبـة: سـّؿك  ـف مشــّبف   صـقر الؿعـ , الوـل هـل إعقـ ن وأحقالفــ    الحضـدة القا

« ـػف اإلكن ن الؿخوؾػ الحدوف  ع كقكف هقاء س ذج    كػنف
(9)

. 

 االشم افرابع: ادشقئة: 

 ــ ء أن بقجــهلل  بنــؿك القجــقد الؿؼقــهلل   لؿشــقئة: والنــبب   هــذا: أن ان 

الخؾؼ: فلوجهلل الؿشقئة  ـػف الؿشقئة: فوحؼؼ   الخ رج وجقد أزلـل هـق الؿشـقئةهلل 

الؿقجــقدات   لؿشــقئة   الؿشــقئةهلل و ــع كــقن  لؿشــقئة أوجــهلل ان رــؿ  ـــ هــذه ا

جؿقــع الؿقجــقدات  ؽقكــة  ـــ الؿشــقئةهلل فــبعض الؿقجــقدات أعؾــك وأ ــدف  ـــ 

  ؿعــكهلل عؾـؾ  ــ - إول الوعقـ: أي – عضهلل وذلؽ  ؿؼهللار     قـف  و قـ الؿشقئة 

هلل آرـــقـ  ـــ  ـزلــة أدكــك الث لــث رــؿهلل إول العؼــؾ  ـــ  ؽ كــة أقــؾ الثــ , العؼــؾ أن

 معقــ ت  ــ والشـفقد الغقـب عـقالؿ  ــ القجـقد سؾنـؾة»: الخؿقـل بؼقلهلل وهؽذا

و ظ هده هلل وكنبوف  إلك جؿقعف  كنـبة واحـهللةهلل وأن ك كـت كنـبة الؿوعقــ ت  الؿشقئة

إلقفــ   خوؾػــة. وهــل أولــك الصــقادر عؾــك طدبؼــة العدفــ ء الشــ  خقـهلل رضــقان ان 

«قسطف عؾقفؿهلل وس يد الؿدامب  قجقدة  و
(8)

 . 

 االشم اخلامس: أحدية ا ؿع: 

هذا آسؿ  ـ أسؿ ء القجقد  وـك لـؿ كـظـد إلقـف عؾـك أكـف  ؽـقن لؾؿقجـقدات 

فؼطهلل  ؾ عؾك أكف و   فقف  ـ  قجـقدات هـق كوـ ج و ـقرة لؾؿدمبـة إحهللبـةهلل بؼـقل 

أّ ـ  أحهللّبـة الجؿـع والػـدق والجؿـعهلل ففـل  ـفقد الـذات إحهللّبـةهلل »حقهللر أ ؾل: 

«قة    قره  الؿخوؾػة الؿنّؿ ة اق كؾ الوقحقهللالؿوجؾا 
(4)

. 

                                 
 .551ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (9)

 .98 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (8)

 .439سدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل صج  ع إ (4)



 850 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

فنّن إّول جّؾ  جهللههلل لّؿـ  أراد أن بظفـد   إكـقان: لدؤبـة » ويؼول اخلؿقـي:

كػنف وكؿ ٓت ذامف    دآة ك  ؾة ج  عة: مجؾاك   سؿف إعظؿ إمّؿ الاذي لـف  ؼـ م 

«أحهللّبة الجؿع
(9)

. 

 االشم افساإس: ؾرق ا ؿع: 

سؿ عؽف آسؿ الن  ؼهلل  ؿعــك أن الــ  د بنـؿل القجـقد الؿؼقـهلل اـذا هذا آ

آسؿ: إذا لؿ بـظد إلقف عؾك أكف ج  ع لؾؿدمبة إحهللبة والؿدمبـة القاحهللبـة.  ـؾ كظـد 

إلك الؽثدة الؿقجقدة   الؿدمبة القاحهللبة عؾك أهن  مؽثد ومػدق لؾؿدمبة إحهللبة
(8)

 . 

 االشم افسابع: احلؼقؼة ادحؿدية: 

 الؿحؿهللبــة:   لحؼقؼــة - الؿؿؽـــة الؿقجــقدات لؽــؾ الجــ  ع –نــؿك القجــقد ب

جقدة   الخ رجهلل مجؿـع   وجقدهـ  العقــل: عـ لؿ إ ـد وعـ لؿ  ق حؼقؼة   عوب ره

الحؼقؼة الؿحؿهللّبة  قرة آسؿ ان الج  ع ٕحهللبـة جؿـع »الخؾؼهلل بؼقل الخؿقـل: 

«إسؿ ءهلل كؿ  أّكف  ج  عة ٕحهللبة جؿع إعق ن
(4)

. 

 االشم افهامن: كور األكوار: 

ســؿل القجــقد الؿطؾــؼ اــذا آســؿ: ٕكــف الؿخــدج لؾؿ هقــ ت  ـــ العــهللم إلــك 

القجقد العقـلهلل عـ طدبؼ جؿعف لؾعؾؾ الؿونـببة   وجـقد الؿ هقـ ت الؿؿؽــةهلل  ـع 

حقثّقوف الـقر حقثّقة الظفقرهلل فنّن الــقر هـق الظـ هد »كقكف   دة لف هلل بؼقل النبزواري: 

الؿظفد لؾغقدهلل وهذا  ـحـق أمـّؿ حـّؼ حؼقؼـة القجـقدهلل فنّكفـ  الظـ هدة   لـذات   لذات 

«الؿظفدة لؾؿ هّق ت
(3)

. 

                                 
 .59 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (9)

 .954اكظد: ا ط ح ت الصقفقة لؾؽ   , ص (8)

 .419ص-418معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ و صب ح إكف لؾخؿقـل ص (4)

قـؼ  حنــ  قـهللارفدهلل . مللقػ: ه دي النـبزواريهلل  داجعـة ومحؼ988 دح كرباس الفهللى ص (3)

 ش. 9481 - 9389 ـشقرات  قهللارهلل الطبعة إولك:



 855 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

عؾـــك أن  -كؿـــ  حؽـــك أ ؾـــل  -والوػنـــقد الػؾنـــػل لفـــذه الـظدبـــةهلل بؼـــقم 

رّش »إٓ أن  الؿقجقدات ك كت  قجقدة   لؼقة   الػقض إقهللسهلل و   ك ن  ـف 

لحؼقؼـل كـقرا  عـربا  ـ لقجقد اإلضـ  هلل أي: رّش عؾقفؿ  ـ أكقار القجـقد الؿطؾـؼ ا

عؾــقفؿ وجــقدا إضــ فق  كنــبق هلل وذلــؽ كــ ن  نضــ فة القجــقد الؿطؾــؼ إلــك   هّقــة كــّؾ 

« قجقد: لقصقد  ف  قجقدا   الخ رجهلل كؿ  ك ن  قجقدا   العؾؿ
(9)

. 

 إكـقار: كـقر هـق – فقف الؿ هقة وحصقل مؼقهلله  عهلل –ولؿ  ك ن القجقد الؿطؾؼ 

 الؽبقد القجقد هذا   والح  ؾة الؿؿؽـة الؿقجقدات عـ بعرب  أن لطبقعلا  ـ ك ن

 م: ٕهن  محجبـ  عـ الق قل إلك حؼقؼة القجقد الؿؼقـهللهلل ورؤبـة كـقر إكـقارهلل   لظ

 "الوعبقد عــ  دامـب القجـقد ومعقــ ت الغقـب والشـفقد بؽـقن  ــ »بؼقل الخؿقـل:  

«ؼ هذه الؿدامب والوعقـ تهلل   عوب ر احوج ب  ؿف الحؼقؼة   ُأف"الؾقؾ
(8)

. 

 االشم افتاشع: اإلكسان افؽبر: 

 ـ إسؿ ء الول مطؾؼ عؾك القجقد الؿؼقهلل: اإلكن ن الؽبقد: والنبب   هذا أن 

الػقض الؿؼهللس  عهلل أن ف ض عـ الػقض إقـهللسهلل مشـؽؾ عؾـك  ـؽؾ إكنـ ن كبقـد 

 جؿـقع » ؾل: ضخؿ: واذا بؽقن الع لؿ قهلل مؽقن عؾك هذه الصػةهلل بؼقل حقهللر أ

«الع لؿ كشخص واحهلل: لؼقلفؿ: الع لؿ إكنـ ن كبقـد
(4)

. وبؼـقل الصـهللر الشـقدازي: 

الع لؿ  ـ العدش إلك الػدش و    قـفؿ   ـ البن يط والؿدكب ت ففذا هـق اإلكنـ ن »

«الؽبقد
(3)

هذا الع لؿ واحهللهلل ٓ   ٓجوؿ ع وآمص ل فؼطهلل  ؾ ». وبؼقل النبزواري: 

«هللدإكن ن واحهلل كبقد   لع
(5)

. 

                                 
 .  543ص-544ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .381آداب الص ة لؾخؿقـل ص (8)

 .455ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (4)

 .919أسدار أب ت لؾشقدازي ص (3)

 .  584ص8 دح الؿـظق ة لؾنبزواري ج (5)



 851 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و ــقـ اإلكنــ ن البشــديهلل الؿعــدوف فؾنــػقو   إلكنــ ن الصــغقدهلل و ــقـ اإلكنــ ن 

جؿقع كؿ ٓت اإلكن ن الصغقد  ـ العؾقم »الؽبقد  ش اة م  ةهلل بؼقل حقهللر أ ؾل: 

والحؼ يؼ والحق ة والؼهللرة والوصّدف واإلدراك وإخذ والعط ء والؼـبض والبنـطهلل 

كؿ ٓت اإلكن ن الؽبقـدهلل  ــ العؾـقم والحؼـ يؼ موعؾاؼ  ؼؾبف وروحفهلل فؽذلؽ جؿقع 

ــؼ  والؼــهللرة والحقــ ة والوصــّدف واإلدراك وآخــذ والعطــ ء والؼــبض والبنــطهلل موعؾا

« دوحف وقؾبف
(9)

فحدكـة إعضـ ء  قاسـطة إعصـ ب ». وبؼقل الصـهللر الشـقدازي: 

 والد  ط ت   اإلكنـ ن الصـغقدهلل  ؿث  ـة حدكـة النـؿ ء  قاسـطة إ ـعة وإكـقار  

«اإلكن ن الؽبقد
(8)

. 

وكؿــ  أن اإلكنــ ن الؽبقــد  ــ  ؾ لث رــة أكــقاع  ـــ العــقالؿهلل هــل عــ لؿ العؼــقل 

الطقلقــةهلل وعــ لؿ الؿثــؾ إف طقكقــةهلل وعــ لؿ الؿــ دةهلل فــنن هــذا  قجــقد   اإلكنــ ن 

اإلكنــ ن هــق الؽــقن الجــ  ع لجؿقــع الؿدامــب العؼؾقــة »الصــغقدهلل بؼــقل الخؿقـــل: 

«قف العقالؿ الغقبقة والشف دمقة و   فقف والؿث لقة والحنقةهلل  ـطق ف
(4)

. 

 ثـؾ أن   » ؾ إن الؿشـ اة  قـفؿـ  مؿوـهلل إلـك أن مصـؾ إلـك الؿشـ اة   الػــ ءهلل 

عـــهلل  ــقت اإلكنــ ن الصــغقدهلل زلزلــت أرض  هللكــفهلل  ﴾ ڤ ڤ  ڤ ﴿الؽــربى 

كـذلؽ   . ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      ﴿وارمعهللت أرك ن  ـقوفهلل و  الؽربى 

«م  هللكف دك ...الصغدىهلل مهللك عظ 
(3)

. 

اإلكسوان الصوغقر كسوخة »أن التشوقع الػؾسوػي يوذهب إلوى أن  ,واخلالاة يف اذا

«مـتخبة, وكخبة مـتسخة من اإلكسان الؽبقر, بؿثابة الولد من الوالد
(5)

. 

                                 
 . 558ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (9)

 .  69أسدار أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (8)

 .7 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (4)

 .878ه  ش ص 5ح  قة النبزواري عؾك الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج  (3)

 .859ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (5)



 852 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

وهذا الطدح الشقعلهلل قهلل بؽقن طدحو  نوؿهللًا  ـ  مسف فؾنػة اإل داقهلل فنك  

إب والخ لؼ أن الؿخؾقق الذي  ـعف  وحدك عـهلل   رأى »كجهلل أف طقن بذكد أكف 

وحـل ا ــوفجهلل وعـزم   فدحــف واجوـف عؾــك أن بصــع الـنــخة أكثـد  ــبفو   لـنــخة 

«إ ؾقة
(9)

. 

 االشم افعاذ: اإلكسان افؽامل: 

بنؿك القجقد الؿؼقهلل   إلكن ن الؽ  ؾ: كظدًا إلك كؿ لف   ذامفهلل و ـ  قر هـذا 

عؾـك   هقـة. و ــ  ـقر كؿ لـف: أكـف ٓ وجـقد  الؽؿ ل: أكف أول  قجقد  ؿؽـ وجهلل

اإلكنـ ن الؽ  ـؾ الؿنـّؿك »لغقدههلل  ؾ هق    ؾ لؽؾ  قجقد  ؿؽـهلل بؼـقل أ ؾـل: 

«  إلكن ن الؽبقدهلل هق حؼقؼة هذا العؼؾ أو العؼؾ  ـػنف
(8)

. 

وف سػة اإل داق  ـ الشـقعة آرــل عشـدبة بصـدحقن مصـدبحو  ـلن اإلكنـ ن 

اإلكنــ ن الؽ  ــؾ »هلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي:  الؽ  ــؾ  قجــقد عؾــك  ــقرة ان

«لؽقكف خؾقػة ان  خؾققـ  عؾـك  ـقره الـدحؿـ
(4)

اإلكنـ ن ». وبؼـقل النـبزواري: 

«الؽ  ؾ  خؾقق عؾك  قرة الدحؿـهلل ذام  و ػة وفع 
(3)

. 

ــقل  ــة القجــقدهلل بؼ ــل أزلق ــدحؿـهلل ه ــك  ــقرة ال ــ  عؾ ــع كقهن ــة   ــذه الخؾقػ وه

«و    عهلله كؾف  ر  وة لإلكن ن الؽ  ؾ عـهللك  أن وجقب القجقد»الخؿقـل: 
(5)

. 

هذه هل أ فد إسؿ ء الول أطؾؼف  ف سـػة الشـقعة عؾـك القجـقد الؿطؾـؼ  عـهلل 

مؼقـهلله وحصـقل الؿ هقــة فقـف. ولػفــؿ ع قـة هــذه الؿقجـقدات  ؿ هقوفــ : ٓ  ـهلل  ـــ 

 .بضعػ أكثد الـ س عـ رؤبوفالككقز عؾك أهن  مؼع   وجقد كبقد ضخؿهلل 

                                 
 .389ص 5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .979ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .7ص4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (4)

 .973 دح كرباس الفهللابة لؾنبزواري ص (3)

 .859ل عؾك  صب ح إكف صمعؾقؼ ت الخؿقـ (5)



 816 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ون بتحؾقل ما يروكه يف اخلارج إػ حقهقتغ:ومن اـا يؼوم

 واي افوجوإ. ,احلقهقة األوػ: حقهقة مشسـة

ــة خااــة ــة افهاكقــة: حقهق ــز  عــض الؿقجــقدات عـــ  عــضهلل وهــل  احلقهق مؿق

 الؿ هقةهلل  ثؾ: اإلحداق لؾـ رهلل والـطؼ لإلكن نهلل والصفقؾ لؾػدس.

ــد  ـــ الخؾــؼهلل ورأى أن ال ــف الجــؿ الغػق ــع فق عــ لؿ  ــكا ط و ـــ مجــ وز  ــ  وق

 هــمٓء بــدى  ــ  عؾــك –إجــزاءهلل واقــع عؾــك  ــؽؾ إكنــ ن كبقــد: فؼــهلل حؼــؼ الحــؼ 

 .  لؿ هقة القجقد ع قة   – الػ سػة

ــذا: ــة  واخلالاــة يف ا ــ ت الؿؿؽـ ــك أن الؿ هق ــذهبقن إل ــقعة ب ــػة الش أن ف س

الؿوؽثدة  لجؿعف  واقعة   وجقد كبقدهلل ك ن النبب   وجقده  ع وجـقد  ـ  فقـف  ــ 

جقدات  ؿؽـة: محقل القجقد الؿطؾؼ  ـ وجـقد  طؾـؼ إلـك وجـقد  ؼقـهلل كبقـدهلل  ق

هق العؼؾ إولهلل رؿ بوؼقهلل القجقد  هللاخؾ هذا العؼؾ إول أكثد فلكثدهلل وبوحقل  ــ 

كـزل  ــ حضـدة إط قـف ومجـّدده ومؼّقـهلل  صـقرة  ــ » قرة إلـك  ـقرةهلل فؿوـك  ـ  

حصـؾ  ـذلؽ الوــّزل لـذلؽ الصقرهلل عؼ  ك ن أو كػن  أو غقدهؿ   ـ الؿقجـقدات: 

  عــهللوم   الحؼقؼــةهلل  قجــقد   ٓعوبــ رهلل  حقــث لــق 
ّ
الؿقجــقد وجــقد إضــ ّ  كنــبل

«أسؼطت عـف مؾؽ اإلض فة لؿ ببؼ إٓ عهلل    دف 
(9)

 . 

وهذا    أ  ر إلقف الصهللر الشقدازي أبض هلل عـهلل   ذكـد أن الؿقجـقدات الؿؼقـهللةهلل 

ر عـ القجقد الؿطؾـؼهلل الـذي درجف  ـ درج ت الؼصق»كؾؿ  ازدادت مؼقهللاهلل وكزلت 

ٓ بشــق ف قصــقر وٓ جفــة عهلل قــفهلل وٓ حقثقــة ا ؽ كقــة: بحصــؾ لؾقجــقد خصــ يص 

«عؼؾقةهلل ومعقـ ت ذهـقةهلل هل الؿنؿ ت   لؿ هق ت 
(8)

. 

                                 
 .467ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .481ص7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾصهللر الشقدازي ج (8)



 818 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

كصوول إلووى البحووث يف الؼضووقة الجوهريووة, التووي هووي لووب الؿبحووث, أي:  وهبــذا

لف  حث  نوؼؾهلل وإكؿ   وهل قضقة لؿ بؽـ األصقل واالطتباري من الوجود والؿاهقة.

ك كت مبحث    قاضع  وػدقة  ـ عؾؿ الػؾنـػةهلل إلـك أن جـ ء الطقسـل وأ ـ ر إلـك 

هذه الؿنللة إ  رة واضحة
(9)

. وأ   النفدوردي فقعورب أول  ـ ك قش الؼقل  ل  لة 

القجــقد والؿ هقــة  شــؽؾ واضــح و ػصــؾهلل رــؿ خــوؿ كؼ  ــف  ـصــدة الؼــقل  ل ــ لة 

الؿعــك العـ م ٓ بوحؼـؼ   خـ رج »قد الؽؾل   الخ رج: الؿ هقةهلل بؼقل   إكؽ ر وج

الــذهـهلل إذ لــق محؼــؼ لؽــ ن لــف هقبــة بؿوــ ز اــ  عـــ غقــده وٓ بوصــقر الشــدكة فقفــ هلل 

«فص رت   خصة وقهلل فدضت ع  ةهلل وهق  ح ل
(8)

. 

و نبب مبـل النفدوردي لؾؼقل  ل  لة الؿ هقة:   ر لفذا الؼـقل سـقق رايجـة 

أن الح ل مغقد  عـهلل الصـهللر الشـقدازيهلل الـذي رفـض هـذا لهللى ف سػة اإل داقهلل إٓ 

إ, قهلل كـت  ـهللبهلل »الؼقل  عهلل أن ك ن  ـ أ هلل  ـ  دبفهلل بؼقل ح كقو لـ     ك ن  ـف: 

الذب عـفؿ   اعوب ربة القجقد ومل ؾ الؿ هق تهلل حوك أن ههللا, ر ك واكؽشػ لـل 

«اكؽش ف   قـ  أن إ د  عؽف ذلؽ
(4)

. 

 ؿـ  دة الؼـقل  ل ـ لة القجـقد واعوب ربـة الؿ هقـة:  ولؿ  ق م الصهللر الشقدازي

 ــ ت هــذا الؼــقل هــق الؿــذهب الؿعوؿــهلل   الوشــقع الػؾنــػل. و ــدادهؿ   لبحــث   

الشــلء الــذي بوعــهللى حــهللود أذه كـــ هلل وبشــؽؾ  ــوـ القاقــعهلل »إ ــ لةهلل البحــث   

«وبؽقن  ـشل لمر ر الخ رجقة هق القجقد أو الؿ هقة
(3)

. 
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لفــدي صقفقة لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة وال حؽؿة اإل داق (8)
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 815 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

إل داق  ـ آرـل عشدبة ٓ بقجهلل   الخـ رج إٓ وجـقد فعؾك  ذهب ف سػة ا

كؾلهلل بوؽثد   لؿ هق ت الؿش ههللةهلل وهل   هق ت ٓ موؿقز عــ القجـقد الؿؽـقن لفـ هلل 

الوعقــ ت  قجـقدة  ـ لعدضهلل » ؾ  وك    ققركت  ف: ك كـت سـدا  هلل بؼـقل الخؿقــل: 

ف  ؼهللم عؾقف هلل وهذا والظفقر لف و ـف وفقفهلل والوجّؾل العقـل وإن ك ن   الؿدايل ولؽـّ 

 ــ إسـدار الوـل ٓ بؿؽـــ افشـ ء حؼقؼوفـ  والوصـدبح اــ هلل ف لعـ لؿ خقـ ل   خقــ ل 

«ووهؿ   وهؿهلل لقف   الهللار غقده دب رهلل مل ؾ معدف
(9)

. 

 مصـقرهؿ وفـؼ عؾـك –إن الــ ر  حدقـة. فـنن الػ عـؾ الحؼقؼـل  ؾعـدما كؼـول:

هلل الؿعــرب عـفــ  الؿؼقــهللة ؿعقـــةال الؿ هقــة ٓهلل الؿطؾــؼ الؽؾــل القجــقد هــق - الػؾنــػل

  لـ ر: والنبب   هذا: أن القجقد الؿطؾؼ هق الؿؽـقن لؾؿ هقـ ت الؿشـ ههللةهلل الوـل 

 هل مطقر واقع فقف.

ولوؼدب  دادهؿ ومقضقحف كؿثؾ لف  ؿث لهلل فـؼقل: لـق أن زبـهللًا  ــ الــ س رزق 

ؾقط  ؼهللرة خ رقة   جنؿفهلل و  ر ٓ بؿنؽ  قئو  ـ إ ـق ءهلل إٓ وبـوؿؽـ  ــ منـ

كؿقة كبقدة  ـ الشحـ ت الؽفد  يقة عؾقـفهلل فقصـعؼف إن كـ ن ذا حقـ ةهلل وبػووـف إن كـ ن 

 جؿ دًاهلل فؿـ الػ عؾ هـ : هؾ هق زبهلل أم الشحـ ت الؽفد  يقة الخ رجة  ـف؟.

أن زبهللًا هق الػ عؾهلل وأ ـ  الشـحـ ت الؽفد  يقـة ففـل  ـحـ ت خ رجـة  ا واا

الؿطؾؼهلل وٓ فعؾ لف    حؼقؼـة إ ـدهلل   ـف. فؽذلؽ الـ رهلل هل  لء واقع   القجقد

 إذ كقػ بػعؾ  ـ ٓ اسوؼ ل لف؟

 القجـقد  ـقـ: أي –ف لؿغ بدة  قـ القجقد الؿطؾـؼ والقجـقد الؿؼقـهلل  وظذ اذا

 بؼــقلهلل الؿطؾـؼ لؾقجـقد إٓ وجـقد فـ  الخــ رج   وأ ـ هلل عؼؾقـة  غـ بدة - والؿ هقـة

هلل إكؿـ  بؽـقن   عؼؾـل أ ـد  ـف وامصـ فف  لؾقجـقد الؿ هقة  غ بده»: الشقدازي الصهللر

«الذهـ ٓ   الخ رج
(8)

. 
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 818 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

عؼؾقـةهلل فـ  مــ   امحـ د الؿ هقـة والقجـقد خ رجـ  »ولؿ  ك كت الؿغ بدة  غ بدة 

ــ ك إٓ حؼقؼــة واحــهللة هــل القجــقد لؿؽــ ن أ ــ لوف واعوب ربوفــ هلل  ــ هلل فؾــقف هـ وذهـ

بزبـهلل عؾـك ف لؿ هق ت الؿخوؾػة بخوؾػ ا  القجقد كحقا  ـ آخو فهلل  ـ غقـد أن 

«القجقد  لء
(9)

. 

و عهلل أن سحب ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة عــ الؿ هقـ ت الؿشـ ههللة  ـػة 

الػعؾهلل ك فقـ قق  ف   لي فعؾ  ـ إفع ل عؾك سـبقؾ الحؼقؼـةهلل  نــهللبـ  ـ  بؼـع  ــ 

ــذه  ــل لف ــقد الحؼقؼ ــل القج ــك كػ ــقا إل ــؼ. ذهب ــك القجــقد الؿطؾ ــ ههللة إل ــ ل  ش أفع

الظّؾ هق القجقد اإلض ّ  الظ هد  وعّقــ ت إعقـ ن » الؿ هق تهلل بؼقل حقهللر أ ؾل:

«الؿؿؽـةهلل وأحؽ  ف  الول هل  عهللو  ت
(8)

 . 

والعؾة   كقهن    هق ت  عهللو ة: أن الـ  د بداه   قئ هلل  ع أهن  لقنت  شلء  ــ 

حقث هل هل: والنبب   هذا      الـ  د  ـ  ؾؿةهلل مؿـعف  ـ رؤبة كقر إكـقار   

ٓ وجقد لؾّظّؾ أ  هلًل فجقده وجـقد خقـ للهلل فـنّن الظـّؾ »لخؿقـل: كؾ  ؽ نهلل بؼقل ا

«عهللم مـّقر الؿحؾ عـ كقر الؿـقدهلل ولؽـ بوخّقؾ أّكف  لء  ع أّكف لقف  شلء
(4)

. 

ولوؼدبب هذا الؿعـك كؿثؾ لف  ؿث لهلل فـؼقل: لق أن أحهللك  وضع  ـقـ بهللبـف قطعـة 

 جؿقعــ ت  -ل   ذات الصؾصــ  -كبقــدة  ـــ الصؾصــ لهلل و ــؽؾ اــذا الصؾصــ ل 

 بوؿقز  عضف  عـ  عضهلل ففذا قؾؿهلل وإلك جقاره سقػهلل وبؼ  ؾفؿ  كدسلهلل وهؽذا.

فبقـ هذه الؿقجـقدات ا ـكاك واخوصـ صهلل ففـل مشـكك   كقهنـ   ؽقكـة  ــ 

الصؾص لهلل و ع مؽقهن   ـف لقنت  ؿب بـة وٓ  ـػصؾة عـف. و قـف  ا وق ز عؼؾـلهلل أي: 

وإخـدى عؾـك  ـؽؾ سـقػهلل والث لثـة  هذه الـ حقة  ـ الصؾص ل عؾـك  ـؽؾ قؾـؿهلل

 .عؾك  ؽؾ كدسل
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 812 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و ــع هــذا الوؿــ بز العؼؾــل لــؿ بقجــهلل   الخــ رج وجــقد  نــوؼؾهلل إذ الؽــؾ  ـــ 

 الصؾص لهلل ولؿ بزدد الصؾص ل وجقدًا حؼقؼقو  ض فو إلك    ك ن  قجهللًا  ـ قبؾ.

فػل  ث لـ  هذا كجهلل أن الصؾص ل  ؿ رؾ لؾقجـقد  ــ جفـةهلل و خوؾـػ عــف  ــ 

 جفة:

أن جؿقع الؿقجقدات الؿقجقدة   القجقد الؿطؾؼ  ؽقكة  ــفهلل  ه افشبه:ووج

كؿ  أن الؿقجقدات الؿقجقدة   الصؾص ل  ؽقكة  ـفهلل و   الؿ هق ت الؿقجـقدة   

القجــقد أو   الصؾصــ ل إٓ أ ــقر عؼؾقــةهلل لــؿ ُمضــػ إلــك القجــقد أو الصؾصــ ل أي 

  لء جهللبهلل.

لخ رج  ـلء غقـد القجـقد الؿطؾـؼ أكف ٓ بقجهلل   ا وأما وجه االختالف ؾفو:

 إٓ العهللم الؿحضهلل وأ   الصؾص ل فنكف بقجهلل   الخ رج غقده. 

 ؾ   حؼقؼة إ د وجقد هذا الصؾص ل وجقد اعوب ريهلل ولقنت لف  ـ إ  لة 

 لء: والنبب   هذا أكف   هقة داخؾة   القجقد الؿطؾؼهلل الؿؽقن لؾصؾصـ ل ولؿـ  

 مؽقن  ـ الصؾص ل.

 -اإل ـداققة الػؾنـػة أ قل وفؼ عؾك-ل وجؿقع الؿقجقدات فـحـ والصؾص 

هلل الــ س أكثـد عؾـك هـذا خػـل وإنهلل الؽبقـد الؿطؾـؼ القجقد هذا    قجقدة   هق ت

 عـ  نوؼؾ إكن ,  قجقد أكف العقـ كصب  ـ  القاحهلل بداه ف لذي»: الطب طب يل بؼقل

ــؾ ــق ء ك ــدهلل إ  ــدمبط غق ــ    ــ  ا ــؾ ارمب ط ــوؼ لف مبط ــقدي اس ــالقج ــؼ هلل   ع أن الح

«خ فف
(9)

. 

ف لقجقد الؿطؾـؼ  ـلء كبقـدهلل  ؽـقن لجؿقـع الؿقجـقداتهلل  ـ  ؾ لؾؿ هقـ ت: 

 ولفذا ك ن القجقد الؿطؾؼ أ ؾ الؿقجقدبةهلل والؿ هقة مبع لف.
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 816 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

أن مشـخص كـؾ »وٕجؾ هذا الوصقر اكهللفع الصهللر الشقدازي إلك الولكقهلل عؾـك 

وشـخص  وحـهللان ذامـ هلل  لء و   بوؿقز  ف هق عقـ وجقده الخ صهلل وأن القجـقد وال

« وغ بدان  ػفق   واسؿ 
(9)

. 

وبـوج عـ آمح د الذايت  ع الؿغـ بدة العؼؾقـة: حصـقل آلوبـ س عؾـك الــ  د: 

 وذلؽ  نبب    بداه   الخ رج  ـ   هق ت  وؽثدة.

ًٓ بقضح الؿؼصقدهلل فـؼقل: كـؾ  ــ  قـهلل بـظـد أ   ـف أو عــ  ولـضدب لذلؽ  ث 

ــد  ــؿ بـظ ــهللاراهلل ر ــدى: ج ــ ره فق ــذه بن ــقهؿ أن لف ــهلل بو ــؼػ هلل وق ــدى س ــك: فق ــك أعؾ إل

ًٓ   القجقدهلل ولؽـ  وك    أ عــ الـظـد: وجـهلل أهنـ   قجـقدات  الؿقجقدات اسوؼ 

 ؽقكة لؾؿـزل الذي بنؽـفهلل وإن ك ن ذا كظد ق  د: فنـقعوؼهلل أن  نـؽـف ذا اسـوؼ ل 

الـظـد: حؼقؼلهلل وأ   إن ك ن ذا ففؿ: فنقظفد لف أن  ـزلف واقع    هللبـوـفهلل وإن أ عــ 

فنقدى  هللبـوف الول بعقش فقف  هل وجقد  ؼقهلل  ـ ك حقة أخـدى: إذ هـل كثـدة واقعـة 

   لء أكرب هق الهللولةهلل الول هل وجقد  ؼقهلل  ـ ك حقة: ٕهنـ  واقعـة   وجـقد أكـرب 

هق الؽدة إرضقةهلل ووجقد هـذه الؽـدة إرضـقة ووحـهللهت  ٓ بنـوؾزم إكؽـ ر وجـقد 

قػقـة مؽثــد الـهللولهلل وعـدف كقػقـة وحـهللة الؽــدة دول  وؽثـدة  ـهللاخؾف هلل و ــ عـدف ك

إرضقة: أ ؽـف الجزم  لن هذه الهللول الؿوؽثدة  قجقدة   وجـقد واحـهلل هـق الؽـدة 

 إرضقة.

رؿ بؿو ز الع رف اإل داقل عـ غقده: فنكف و ع إبؿ كف  جؿقع    سبؼهلل بم ـ  ـلن 

الجؿقع  ـ سـؿقات وأرضهلل و ـؿف وقؿـدهلل وكقاكـب و جـداتهلل وعؼـقل طقلقـة 

 دضقةهلل واقع   اإلكن ن الؽبقدهلل الذي هق  جؿقع الع لؿ.وع
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 810 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

واي ؾؾسػة تؼـوم  ,اذه اي ؾؾسػة افوجوإ وادااقة فدى امالء افػالشػة

 مها: ,ظذ أاؾغ

 األال األول: اإليامن بوجوإ افؽؾقاىل يف اخلارج:

هــذا إ ــؾ هــق أســ س الؼــقل  ل ــ لة القجــقدهلل إذ إن الؼــقل  لكــف ٓ بقجــهلل   

«   عهللا القجقد الؿطؾؼ لقف إٓ العهللم الؿحض»القجقد الؿطؾؼهلل و  الخ رج إٓ
(9)

 .

 ع الذه ب إلك أن هذا القجقد مشؽؾ  عهلل اط قف عؾك  ؽؾ إكن ن كبقـد: بؾـزم  ــف 

ــ رة عـــ  ــفهلل عب ــ ت القاقعــة فق أن بؽــقن العــ لؿ  ــكا ط إجــزاءهلل وأن مؽــقن الؿ هق

 وـك  طـؾ الؼـقل اـذه الـظدبـة:    هق ت مؼع   وجقد كبقد ق يؿ  ـػنفهلل و ـ رؿ فنكف

  طؾ الؼقل  ل  لة القجقدهلل واعوب ربة الؿ هقة.

وإرب ت زبػ هذه الـظدبة الػؾنػقة  ؿ  ٓ بنوعصل عؾك آح د طؾبة العؾؿهلل إذ لف 

أن بؼـقل: إن العـ لؿ خؾـؼ قبـؾ وجـقد الػ سـػة الؼـ يؾقـ  ـظدبـة الػـقض والصــهللور 

ن ن   غ بـة الضـخ  ةهلل  ـ  ؾ لجؿقـع قطع . وققلفؿ: إن الع لؿ وجهلل عؾك  قرة إك

الجزيق ت. ح دث لـؿ بع  ـدوه: فـ   ـهلل أن بؼـهلل قا  ـقـ بـهللي دعـقاهؿ إ ـ : الـهلللقؾ 

 الحنل الذي بثبت لـ  أن الع لؿ عؾك هذه الصػةهلل وف سػة اإل داق لؿ بؼق قا اذا.

وإ   الهلللقؾ الشدعلهلل الذي بــص عؾـك أن القجـقد عؾـك  ـقرة إكنـ ن قـ يؿ   

ًٓ  غقـد عؾـؿ: و ـ  كـ ن الخ ءهلل وه ذا لؿ بقجـهلل. و وـك لـؿ بحصـؾ الـهلللقؾ: كـ ن قـق

ًٓ زايػـ هلل  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ﴿كذلؽ ك ن قق

 .[88الـجؿ: ] ﴾ڤ  ڤ  

وإن ق ل همٓء العدف ء: إن الؽشػ الصق  بـهللل عؾـك كـقن العـ لؿ عؾـك  ـؽؾ 

لؿزعقم  ــ قض لؿـ  قـدره  مسـف الػؾنـػة إكن ن كبقد. قؾـ : هذا الؽشػ الصق  ا

 ـع ان الع لؿ    ؽؾ كدةهلل  نوهللبدًا ك سوهللارة العجؾةهلل أطدافف »اإل داققةهلل الؼ يؾ: 

« ون وبة البعهلل عـ الؿدكز
(8)

. 
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و ع      ققل أف طقن  ـ خطلهلل فنكـف بؽشـػ لــ  أكـف ٓ بقجـهلل مصـقر واضـح 

ؾ الؿولخد  ـفؿ بؼدر    بـ قض  ـ  لهللى ف سػة اإل داقهلل فقؿ  بوعؾؼ  خؾؼ الع لؿهلل  

 قدره إول.

فنن    مبـ ه ف سػة الشـقعة  ــ أن العـ لؿ بـؼنـؿ إلـك عـ لؿقـ: عـ لؿ  ومع اذا

العؼقل. وع لؿ الؿ دة. بؿـع أن بؽـقن القجـقد كؾقـوهلل وبقجـب وجـقد فـداغ  قـفؿـ : 

الؼـقل  ـلن ٕن الؿ دة ٓ بؿؽـ أن مدمبط  ع وجقد كقرا, ٓ   هقة لف. و وك ربت أن 

القجقد  لء كؾل  قجقد   الخ رج ققل   طؾ:  ح لـ  أن كؼقل: إن القجقد  عـك 

كؾل  قجقد   الذهـهلل وٓ وجقد لف   الخ رجهلل ف لنـؿ ء  قجـقدةهلل وهـل  ب بــة   

وجقدهــ  لــألرضهلل والشــؿف  قجــقدةهلل وهــل  ب بـــة   وجقدهــ  لؾؼؿــدهلل وهؽــذاهلل 

والقجــقد  شــكك لػظــلهلل بــهللل عؾقفــ  ـــة   لــذاتهلل ب فــ لؿقجقدات  ــع وجقدهــ   وب

 ـــ لوقاط هلل  ثـــؾ: لػـــظ العـــقـهلل فنهنـــ  مطؾـــؼ عؾـــك الـ  عـــةهلل والـ  غـــةهلل والؿبصـــدةهلل 

 والؿوجننةهلل ولؽؾ  ـف  وجقد  ب بـ لألخدى.

وبض ف إلك    سبؼ أن    ذهب إلقف الوشـقع الػؾنـػل  ــ مصـقبد لؾعـ لؿ عؾـك 

رــل عشـدي   كقػقـة خؾـؼ  قرة إكن ن كبقدهلل  ص دم لؿ  قـدره الوشـقع الؽ  ـل آ

إن رمؼ النـؿ ء وإرض »الع لؿهلل ففذا آبة ان العظؿك ك  د  ؽ رم الشقدازي بؼقل: 

إ  رة إلـك  هللابـة الخؾؼـةهلل حقـث بـدى العؾؿـ ء أن كـؾ هـذا العـ لؿ كـ ن كوؾـة واحـهللة 

عظقؿة  ـ البخ ر الؿحكقهلل ومجزأ مهللربجق  كوقجة آكػج رات الهللاخؾقـة والحدكـة: 

قاكب والـجقمهلل و ـ جؿؾوف  الؿـظق ة الشؿنقة والؽـدة إرضـقةهلل وٓ فوقلهللت الؽ

«بزال الع لؿ   مقسع دايب
(9)

. 
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و ؿ  بنؼط  ذهب ف سػة الشقعةهلل   كقن العـ لؿ عؾـك  ـؽؾ إكنـ ن كبقـد: أن 

 ذهبفؿ بؼقم عؾك  صطؾح ت فؾنػقةهلل  ثؾ: القجـقد الؿطؾـؼهلل والػـقض إقـهللسهلل 

هلل و دزخ الربازخهلل والحؼقؼة الؿحؿهللبةهلل والحـؼ والػقض الؿؼهللسهلل واإلكن ن الؽ  ؾ

الؿخؾقق  فهلل وحؼقؼة الحؼ يؼهلل وفؾؽ الحق ةهلل وغقده   ـ الؿصطؾح ت الول لؿ مدد 

   الؼدآن الؽدبؿهلل وٓ   كوب النـة. 

وهل لقنت  ذكقرة   أ فـ ت الؽوـب الشـقعقةهلل ولـؿ بـوؽؾؿ اـ  عؾؿـ ء الشـقعة 

قالفؿهلل وذلـؽ  ثـؾ: الصـهللوقهلل والؿػقـهللهلل آرـل عشدبة الذبـ بؼقم الؿذهب عؾك أق

 والطقسل الؿعدوف  شقا الط يػةهلل والشدبػ الؿدمضكهلل والحؾل.

 ؾ إن أول  ـ مؽؾؿ اذه الؿصطؾح ت   دب ر اإلس م  ؿـ بـونب إلقف هق ا ـ 

 حقل »عد لهلل وهذا   عكاف ف سػة الشقعة آرـل عشديهلل بؼقل  دمضك  طفدي: 

ؽــؾ آ ــط ح ت أو لؿعظؿفــ   ـــ قبقــؾ: الػــقض الــهللبـ ا ـــ العد ــل هــق إب ل

إقــهللسهلل والػــقض الؿؼــهللسهلل والقجــقد الؿـبنــطهلل والحضــدات الخؿــفهلل و ؼــ م 

«إحهللبةهلل و ؼ م القاحهللبةهلل و ؼ م غقب الغققب وأ ث لف 
(9)

. 

وأ   أول  ـ مؽؾؿ ا   ـ الشقعة آرـل عشدبة ففق حقهللر أ ؾـلهلل رـؿ اكوشـدت 

 لهللبـ الشقدازي. اكوش رًا واسع  عؾك بهلل  هللر ا

 األال افهاين: ادغايرة بغ افوجوإ وادااقة:

 عهلل أن آ ـ الوشقع الػؾنػل   ٕ ؾ الن  ؼهلل أق م عؾقـف الؼـقل  ؿغـ بدة القجـقد 

القجــقد والؿ هقــة   عــ لؿ الــذهـ  ػفق ــ ن  وغــ بدانهلل »لؾؿ هقــة. و ــداده اــذا: أن 

حــهللاهلل إٓ أهنؿــ    الخــ رج بعـــل: أهنؿــ   ػفق ــ ن ذهـقــ نهلل ولقنــ   ػفق ــو ذهـقــ  وا

 ف هـ ك   الخ رج أي معهللد وكثدة. وحهللانهلل فؾق
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بعـل لقف هـ ك  لء   عـ لؿ الخـ رج لـف جفوـ ن وحقثقوـ ن واقعقوـ ن أحـهللهؿ  

«القجقد وإُخد الؿ هقة
(9)

. 

والؼقل   لؿغ بدة الذهـقة  قـ القجقد والؿ هقة:  بـل عؾـك الؼـقل  ـلن لؾقجـقد 

 عضف  أعؾك  ـ  عض  ـ حقث الشـدف والؿؽ كـةهلل بؼـقل الؽؾل الخ رجل  دامبهلل 

القجــقد وجــقد واحــهللهلل ولؽـــ  دامــب القجــقد  عضــف   قجــقد » دمضــك  طفــدي: 

لذامـــفهلل وهـــذا  خـــوص  قاجـــب القجـــقدهلل و عضـــف   قجـــقد لغقـــدههلل وهـــل ســـ يد 

«الؿقجقدات إخدى
(8)

. 

ة و نبب هذه الؿدامب محصؾ  غ بدة عؼؾقة   رأي العقـهلل لؿـ لـؿ بعؾـؿ حؼقؼـ

ــ يل:  ــف  عضــف   ــع  عــضهلل بؼــقل الطب طب ــة  دامب ــة »القجــقدهلل وع ق القجــقد حؼقؼ

 شـؽؽةهلل ذات  دامــب  خوؾػــةهلل كؿـ   ثؾــقا لــف  حؼقؼـة الـــقرهلل عؾــك  ـ  بوؾؼــ ه الػفــؿ 

الن ذج أكف حؼقؼة واحهللة ذات  دامب  خوؾػة   الشهللة والضـعػهلل ففــ ك كـقر قـقي 

و ـقئ  زايـهللا عؾـك الـقربـةهلل وٓ  و وقسط وضعقػ  ث هلل ولقنت الؿدمبة الؼقبة كقرا

الؿدمبة الضعقػة مػؼهلل  ـ حؼقؼة الـقر  قئ هلل أو مخوؾط   لظؾؿة الول هل عـهللم الــقرهلل 

 ؾ ٓ مزبهلل كؾ واحـهللة  ــ  دامبـف الؿخوؾػـة عؾـك حؼقؼـة الــقر الؿشـككة  ـقئ هلل وٓ 

مػؼهلل  ـف   قئ هلل وإكؿ  هل الــقر    دمبـة خ  ـة  نـقطة لـؿ موـللػ  ــ أجـزاءهلل ولـؿ 

بـضؿ إلقف  ضؿقؿةهلل ومؿو ز  ـ غقده   ـػف ذاهت  الول هل الـقربة الؿشككة. فـ لـقر 

حؼقؼــة واحــهللة  نــقطة  وؽثــدة   عــقـ وحــهللهت  هلل و وقحــهللة   عــقـ كثدهتــ هلل كــذلؽ 

القجقد حؼقؼة واحهللة ذات  دامب  خوؾػة   لشهللة والضعػ والوؼهللم والولخد والعؾق 

«والهللكق وغقده 
(4)

. 
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ٓرـل عشدبة أكػنفؿ فقفهلل  ـ  ح ولة إرب ت وجـقد مشـؽقؽ و   أمعب ف سػة ا

عؼؾل  قـ القجقد والؿ هقة: بـوج عـ كقن القجقد ذا  دامبهلل  ـف  الؼقي وإققىهلل 

والضعقػ وإضعػهلل قـقل   طـؾ: ٕكـف قـ يؿ عؾـك الؼـقل  ـلن القجـقد  ـلء كؾـل 

 إ ـؾ  ـ قشـة عــهلل ذكـد  ـ  إلـك إضـ فة – قجقد   الخ رجهلل و ـ أ فد الرباهـقـ 

  ـ لػفؿ لفـ  ع قة ٓهلل فؾنػقة آراء  ـ لز ف   : الؼقل هذا هت وي عؾك الهللالة – إول

 حقـث  ــهلل العـ لؿ هـذا  ـز ـ موعؾـؼ الوـل أراء:  ثـؾهلل القجـقه  ــ  قجف الصحقح

و ـقـ خؾؼـف. أو أراء   ان  ـقـ الع قة لحؼقؼة الؿػندة وأراء. والػـ ء القجقد

 ـ القجقد والؿ هقة و قـ الؿعدفة اإلكن كقة.الول مبقـ الع قة  ق

وهــل آراء فؾنــػقةهلل قــ م عؾقفــ   ػفــقم الوقحقــهلل   الوشــقع الػؾنــػل: وهــذا  ــ  

 سقوضح  ـ خ ل العدض اإلجؿ لل الذي سـؼهلل ف   الؿبحث الو لل.

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 مثحث انثاوً:ـان

 انرشيع انفهسفيانرٕحيذ في 

 عُذ االثُي عشزيح

 

 وؾقه مطؾبان:

 أكواع افتوحقد يف افتشقع افػؾسػي.:  األولؿطؾب ـاف 

 افؽشف يف افتشقع افػؾسػي.ؿطؾب افهاين: ـاف 

 



 



 

 

 انًطهة األٔل

 إَٔاع انرٕحيذ في انرشيع انفهسفي

 

سبؼ  عـ  أن الػؾنػة اإل داققة  ـدت إلـك أن و ـؾت إلـك  ـ  هـق  شـ ههلل عــهلل 

ف    لعدفـ ن الشـقعل. كؿـ  ف سػة الشقعة  ؿداحؾهلل ك ن آخدهـ  الـذه ب إلـك منـؿقو

ذكدك  أن العدف ن   الوشقع الػؾنػل بـؼنؿ إلك: عؿؾـلهلل وهـق عدفـ ن بفـوؿ  بقـ ن  ـ  

بعؿؾف الداغب   أن بؽقن فقؾنـقفو عدف كقـ . وأ ـ  الــقع الثـ ,  ــ أكـقاع العدفـ نهلل 

ففق: العدف ن الـظديهلل الذي بخوص  وػنقد القجقد مػنقدًا فؾنػق  إ داقق 
(9)

. 

هــق الؿؼصــقد   لبحــث   هــذا الؿطؾــب:  افهــاين مــن أكــواع افعرؾــان وافـــوع

الؿؿؽــ أن »والنبب   هذا: أن عدفـ ء الشـقعة آرــل عشـدبة بـذهبقن إلـك أن  ــ 

كبهللل عؾؿ العدف ن الـظدي إلك عؾؿ الوقحقهلل: ٕكف فع ً ببحث عـ الوقحقهلل و   بهللور 

«حقلف. فؿقضقع هذا العؾؿ هق الذات اإللفقة
(8)

. 

أن قـدر ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة أن العدفـ ن الـظـدي هـق الوقحقـهلل:  و عهلل

ا طهلل قا  ؿعضـؾة حؼقؼقـةهلل هـل: الجؿـع  ـقـ  ـ  أمـقا  ـف و ـقـ الوشـقع وفـؼ الػفـؿ 

الؽ  ل الن يهلل   البقئة والؿجوؿع الشقعلهلل وهـ  ا وؽدوا مؼنقؿو جهللبـهللا لؾوقحقـهللهلل 

 عؾك قنؿقـ:»بشوؿؾ 

 مقحقهلل إولق ء. افهاين:ومقحقهلل إكبق ءهلل  األّول:

أّ   الوقحقهلل إكبق ء ففق الوقحقهلل إلقهل الظ هد العـ م الاـذي هـق دعـقة الخؾـؼ 

إلك عب دة إلف  طؾؼ  ـ عب دة آلفة  ؼّقهللة هلل أو إلك إرب ت إلف واحهللهلل وكػل آلفـة كثقـدة: 

                                 
 اكظد: الوعدبػ   لػؾنػة اإل داققة    هللر هذه الدس لة. (9)
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ـــــف معـــــ لك   إّول:  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ﴿لؼقل

آل عؿـــدان: ] ﴾چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 الخ ّصهلل وهق دعقة إلـك [63
ّ
... وأّ   مقحقهلل إولق ء ففق الوقحقهلل القجقدي الب طـل

 ش ههللة وجقد  طؾؼ  ـ  ش ههللة وجقدات  ؼّقهللةهلل أو إلك إربـ ت وجـقد واحـهلل حـّؼ 

«واجب   لذاتهلل وكػل وجقدات كثقدة  ؿؽـة   لذاتهلل  عهللو ة   كػف إ د
(9)

. 

 واـا يظفر جؾقا أن افتوحقد يف افتشقع افػؾسػي يـؼسم إػ كوظغ:

 افـوع األول: توحقد األكبقاء:

الوقحقــهلل الؼــ يؿ عؾــك إربــ ت خــ لؼ و خؾــققهلل لؽــؾ  ـفــ   توحقــد األكبقــاء اــو

وجقده الخ صهلل  حقـث بؽـقن إول كـ   ً  ــ كـؾ وجـفهلل وأ ـ  الثـ , ففـق  ؿؽــ 

ـل عشدبة أن هذا الـقع  ـ أكقاع الوقحقـهلل  خـوص القجقدهلل وبدى عدف ء الشقعة آر

لؿ بؽـ إٓ لـهللعقة  ۏ فقر جؿقع إكبق ء والدسؾ »  لع  ةهلل بؼقل حقهللر أ ؾل: 

«الخؾؼ إلك الوقحقهلل اإللفلهلل والخ ص  ـ الّشدك الجؾل الاذي هق  نزايف
(8)

. 

هلل هق الشدك إكربهلل أي: جعؾ وس يط  قـ العبهلل و قـ الـدب  وافؼك ا ع
هلل فقوجــف  ـع آعوؼـ د  ــلن هـذه الؿقجــقدات  نـوؼؾة   وجقدهـ  عـــ وجـقد ان 

ًٓ لف   عض أكقاع العب داتهلل  ثؾ: الهللع ءهلل  الع  هلل إلك هذه الؿقجقدات الؿنوؼؾة:   ذ

هلل  ؾوؿنو  ــ هـذه الذ حهلل الـذرهلل الطقافهلل وآسوع كة....  وؼد و  ذلؽ إلك ان 

 .: فقؼع   الشدك إكربالؿعبقدات أن مشػع لف عـهلل ان 

القرـقـة الؿبـقـة عؾـك اإل ـداكهلل إذا أ عــ    حؼقؼـة  عـ هـ  » يؼول افطباضبائي:

ک  ک  گ    ﴿وجهللك ه   بـقة عؾـك أسـ س مقحقـهلل الصـ كعهلل وإربـ ت  ـػع ء عــهللههلل 

وإن اكحدفـــت  عـــهلل عــــ  جداهـــ هلل وآل أ دهـــ  إلـــك إعطـــ ء  .﴾گ   گ     گ  ڳ  

«ون انآسوؼ ل وإ  لة ٔلفة د
(4)

. 

                                 
 .989ص-987ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .991ص 4الؿدجع الن  ؼ ج (8)

 .913ص -914ص 6مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (4)
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ولـ كطقؾ البحث   عدض  ققػ الوشقع الػؾنػل  ـ هـذا الوقحقـهلل: ٕكـف وإن 

ف لوقحقـهلل إلـقهل »مطدق إلقف ففق عـهلله فضؾة  ـ الػض تهلل بؼقل حقـهللر أ ؾـل: 

«   بحو ج إلقف: ٕكف طدبؼ الن  ة و دمبة العقامّ 
(9)

. 

 افـوع افهاين: توحقد األوفقاء:

هـق  ؼصـقد ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة: والنـد    هذا الـقع  ــ الوقحقـهللهلل

هذا: أكف لب فؾنػوفؿ اإل داققة: ٕكف مقحقهلل بؼقم عؾك إكؽ ر الؼقل  ثـ يقـة القجـقدهلل 

« عـك الوقحقهلل أن ٓ  قجقد إٓ ان سبح كف»بؼقل  هللر الهللبـ الشقدازي: 
(8)

 . 

  حؽ بـــة  ـــذهب أ ـــح  ف العدفـــ ء   حؼقؼـــة  ويؼـــول مرتضـــى مطفـــري

لؾوقحقهلل عـهللهؿ  عـك آخـدهلل إكـف  ؿعــك وحـهللة القجـقدهلل وهـق مقحقـهلل إذا »لوقحقهلل: ا

« ؾغف إكن ن ٓمخذ كؾ  لء  ؽ ً ر  كقو
(4)

. 

وحهللمــف لقنــت  ـــ جـــف القحــهللة العهللدبــة الوــل » ويؼــول افػــق  افؽاصــاين:

«مهللخؾ     ب إعهللاد... ففق واحهلل  ؿهلل أي: ففق فؼط
(3)

. 

 ػ مرتبتغ:يـؼسم إ ,ثم إن توحقد األوفقاء

 ادرتبة األوػ: توحقد اخلااة:

مقحقهلل الخ  ة هق مقحقهلل أهؾ الطدبؼةهلل الذبـ سؾؽقا طدبؼ الؿعدفة اإل داققةهلل 

ولؽـفؿ لؿ بصؾقا إلك  ـوفك العدف نهلل  ؾ هؿ  قـ  قـهلل إذ هـؿ بجؿعـقن   مصـقرهؿ 

لــ  هلل  ـع اإلبؿـ ن  ـلن عـ لؿ الؿـ دة  ـدآة معؽـف لؾقجقد  قـ اإلبؿ ن  قجـقد ان 

الوقحقـهلل »هلل بؼقل حقهللر أ ؾل   حؽ بـة وجفـة كظـدهؿ لؾوقحقـهلل:  قرة الدب 

كػك وجقد الغقدهلل وإرب ت وجـقد الحـؼهلل  ـدبعة وطدبؼـةهلل أو  ـقدورة الشـقئقـ  ـقئ  

«واحهللاهلل أو جعؾ وجقدبـ وجقدا واحهللا
(5)

. 

                                 
 .915ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (9)

 .486ص7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (8)

 .91اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (4)

ــللقػ: الػــقض الؽ  ــ ,هلل محؼقــؼ: ضــق ء الــهللبـ الحنــقـلهلل 379ص -378ص9الــقا  ج (3) . م

 . ه 9316عة: إولك:  ؽوبة آ  م أ قد الؿم ـقـهلل أ ػف نهلل الطب

 .76ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (5)
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 ادرتبة افهاكقة: توحقد خااة اخلااة: 

 إٓ إلقـف بصـؾ ٓ ٕكف الوقحقهلل: دامب  أعؾك -الػؾنػل الوشقع  -هذا الوقحقهلل 

  نـبب  ـدك:  ــ الــ س  ــ الؽثقـد فقـف وقـع لؿ   وج وزاً هلل القجقد  قحهللة آ ـ  ـ

 لوقحقـهلل و وج وزاً . اإللفقة الذات عـ آسوؼ ل  ػة أعطقه  لؿقجقدات عب دهتؿ

خ  ـةهلل الــذبـ وقعــقا   الشــدك إ ــغد. و ـــ و ـؾ إلــك هــذا: فؼــهلل و ــؾ إلــك ال

الذبـ لفؿ درابة   عؾؿ الوقحقهلل بعدفـقن أن كثقـدًا »قل  دمضك  طفدي: الحؼقؼةهلل بؼ

 ـ  دامب الوقحقـهللهلل وكثقـدًا  ــ ضـدوب الوقحقـهلل هـل  ـدك وكػـدهلل وذلـؽ عــهلل   

ببؾغقن  دمبة أعؾك عؾك هذا الخط. فعـهلل   بوخطـقن  دمبـة إلـك أخـدى أعؾـك  ـفـ هلل 

«بجهللون أن الؿدمبة إدكك ك كت  شق ة  ؽثقد  ـ الشدك
(9)

. 

 خاصوة وتوحقود الخاصوة توحقود: بـوطقوه-والطري  الؿوصول إلوى هوذا التوحقود 

كؾؿـة الوقحقـهلل مـهللل عؾـك »لقف إٓ الدب ض ت الدوحقـةهلل بؼـقل الخؿقــل:  -الخاصة

امج ه الؽثدة كحق القحهللةهلل وإفـ ء جقاكـب الؽثـدة   عـقـ الجؿقـعهلل وهـذا الؿعــك ٓ 

ـــة وال ـــهللرك   لدب ضـــ ت الؼؾبق ـــؾ ب ـــف الربهـــ نهلل   ـــؽ بثبو ـــزي كحـــق   ل وقجـــف الغدب

«الؼؾقب
(8)

. 

العبــ دات الوــل بؼــقم اــ  الداغــب   أن بؽــقن  وادــراإ بافرياضــاىل افروحقــة:

فقؾنقفو إ داقق هلل وهل عب دات مخوؾػ عؿ  بؼقم  ف أهؾ اإلس م: ٕهنـ  عبـ دات ٓ 

عب دمـف معـ لك طؿعـ    »مػعؾ لطؾب الجـةهلل أو خقفـو  ــ الــ رهلل بؼـقل الطب طبـ يل: 

ـة عب دة إجداءهلل وعب دمـف خقفـ   ــ الــ ر عبـ دة العبقـهللهلل وحـؼ العبـ دة أن بعبـهلل الج

«مع لك حب  لفهلل ومؾؽ عب دة الؽدام
(4)

. 

عب دة إحـدار الـذبـ بعبـهللون ان: لحـبفؿ الحـؼ الؿوعـ للهلل » ويؼول اخلؿقـي:

ولبحثفؿ عـ الذات الؿؼهللسةهلل فنهنؿ ٓ بعبهللون  ـ أجؾ الخـقف  ــ كـ ر جفــؿهلل أو 

«ق إلك الجـةالشق
(3)

. 

                                 
. مللقػ:  دمضك  طفـديهلل كؼؾـف إلـك العد قـة: جـقاد عؾـل كنـ رهلل دار الحـقراء 319الـبقة ص (9)

 لؾطب عة والـشد والوقزبع.

 .948آداب الص ة لؾخؿقـل ص (8)

 .888ص91مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (4)

 .475ن حهللبثو لؾخؿقـل صإر عق (3)
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إن  ـ الؿنؾؿ  ف  ـ  ـطؼ اإلس م أن العب دة  ـ » ويؼول مرتضى مطفري:

«أجؾ الحصقل عؾك إجد   أخدة هل عب دة ك قصة جهللاً 
(9)

. 

ولفذه الدب ض ت عؾؿ معدف  فهلل وهـق عؾـؿ النـقد والنـؾقكهلل ولؽـٍؾ  ــ النـقد 

ــو بخصــفهلل  ــؼهلل والنــقد »والنــؾقك  عـ  الطدب
ّ
ــق طــل ــ ر ف لنــؾقك ه ــق  شــ ههللة آر ه

«وخص يص الؿـ زل والؿداحؾ أرـ ء الطدبؼ
(8)

. 

 عشـدبة آرـل الشقعة عدف ء كظد وجفة  ـ –فنن العب دات  ,وبـاء ظذ ما شبق

ؿطؾـؼهلل   حثـو عــ حؼقؼـة هـذه الؿقجـقداتهلل ال القجـقد   العبـهلل سـػد عـ عب رة –

 دمضـك  طفـدي: هلل بؼقل س عقو  ؽؾ    أويت  ـ ققة:  ـ أجؾ الق قل إلك ان 

مطؾؼ كؾؿة العب دة عؾك مؾؽ الح لة الول بوقّجف فقف  اإلكنـ ن   طـقـو كحـق الحؼقؼـة »

الول أ هللعوفهلل وبدى ذامف محت هقؿـوف . وهل مؿثؾ   واقع الحـ ل سـقد اإلكنـ ن  ــ 

«الخؾؼ كحق الخ لؼ
(4)

. 

   والنقد الذي بنقده الؿن فدهلل هق سقد عؼؾلهلل بؼقم عؾك مـؼؾ العؼـؾ اإلكنـ ,

الؿقجقدات الخ رجقةهلل   حثو   حؼقؼة كؾ  قجقدهلل  ـؼبو عـ كقػقة وجقدههلل   حثو 

عـ  صهللر وجقد الؿقجقدات الؿوؽثدةهلل و ـف  هذا اإلكن ن النـ لؽهلل بؼـقل الصـهللر 

اعؾؿ أن لؾن ك  ـ العدف ء وإولق ء أسػ را أر عةهلل أحهلله : النـػد  ــ »الشقدازي: 

د   لحؼ   الحؼ. والنػد الث لث: بؼ  ؾ إول: ٕكـف الخؾؼ إلك الحؼ. ور كقف : النػ

ــ لحؼ    ــف   ـــ وجــف: ٕك ــ ,   ــؾ الث ــع: بؼ   ــ لحؼ. والدا  ــؼ   ــك الخؾ ـــ الحــؼ إل  

«الخؾؼ
(3)

. 

                                 
. مللقػ:  دمضك  طفديهلل دار الفـ ديهلل  قـدوتهلل الطبعـة 67الوؽ  ؾ آجوؿ عل لإلكن ن ص (9)

 .م8115 –هـ. 9386الدا عة: 

 .419العدف ن الشقعل لؽؿ ل الحقهللري ص (8)

 .41طف رة الدوح لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .94ص8ازي جالحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾشقد (3)
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 أكواع افػـاء:

لؿ  ك ن ف سػة الشقعة بمكهللون عؾك أن العب دة الؽ  ؾة ٓ مػعؾ طؾبـو لجــةهلل أو 

ا ققـ م العبـهلل   لعبـ داتهلل وهـق  ـ  حصـؾ خقفو  ـ ك ر: ك ن  ـ الضـدوري أن بعؾؾـق

ؼقؼة القجقد: عـ طدبؼ   لػعؾهلل عـهلل   ذهبقا إلك  أن الغ بة  ـ العب دة هل:  عدفة ح

 .الػـ ء فقف

 ثالث مراحل: ,وفإلكسان يف شبقل حتؼقق اذا

وهل  دمبة الؿبوـهلليقـهلل و  هـذه الؿدحؾـة بػــك النـ لؽ  ادرحؾة األوػ: ادحو:

م ـ  لن الػ عؾ الحؼقؼل لجؿقع إفع ل الول مصهللر  ـ اإلكنـ ن الػـ ء إفع للهلل وب

 .(9)هق ان 
 ـــ  -وهــل  دمبــة الؿوقســطقـهلل و  هــذه الؿدحؾــة  ادرحؾــة افهاكقــة: افطؿــس:

ــف أن  - داحــؾ  عدفــة حؼقؼــة القجــقد  ــ ء الصــػ يت: وبـؽشــػ ل ــك النــ لؽ الػـ بػـ

 .(8)الصػ ت الؿش ههللة   الخ رج هل  ػ ت ن 
وهل  دمبة القؼقـ والؽشػ إعظؿهلل وهـ  بػـك الن لؽ  ة افهافهة: ادحق:ادرحؾ

الػـ ء الذايت: وبم ـ  قحهللة القجقد إلك ان 
(4)

. 

 ـــ مجؾاــت لــف » يؼــول حقــدر اآلمــع يف معــرع حديهــه ظــن اــذه ادراتــب:

إفع ل   رمػ ع إكقان:   ر  قّحهللا   لوقحقهلل الػعؾل. و ـ مجؾاـت عؾقـف الصـػ ت 

مػ ع حجب إفع ل:   ر  قّحهللا   لوقحقـهلل الق ـػل. و ــ مجؾاـت عؾقـف الـذات   ر

  كؽش ف حجب الصػ ت:   ر  قّحهللا   لوقحقهلل الذايتهلل الذي هق الؿؼصقد   لذات 

« ـ الظفقر
(3)

. 

                                 
 8ومػنــقد الؿحــقط إعظــؿ لحقــهللر أ ؾــل ج 98اكظــد:  صــطؾح ت الصــقفقة لؾؼ  ــ , ص (9)

 .959والعدف ن اإلس  ل لؾؿهللرسل ص 988والؽ م العدف ن لؿدمضك  طفدي ص 518ص

 8ومػنــقد الؿحــقط إعظــؿ لحقــهللر أ ؾــل ج 99اكظــد:  صــطؾح ت الصــقفقة لؾؼ  ــ , ص (8)

 .959والعدف ن اإلس  ل لؾؿهللرسل ص 988ؿدمضك  طفدي صوالؽ م العدف ن ل 518ص

 8ومػنــقد الؿحــقط إعظــؿ لحقــهللر أ ؾــل ج 911اكظــد:  صــطؾح ت الصــقفقة لؾؼ  ــ , ص (4)

 .958والعدف ن اإلس  ل لؾؿهللرسل ص 988والؽ م العدف ن لؿدمضك  طفدي ص 518ص

 .958ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (3)
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كؿــ ل اإلكنــ ن فـ يــف  لقنــ  ف الث رــةهلل و عبــ رة أخــدى » ويؼــول افطباضبــائي:

«الوقحقهلل الػعؾل واإلسؿل والذايت
(9)

. 

إذن فـحـ أ  م ر رة أكقاع لؾوقحقـهللهلل بـدى عدفـ ء الشـقعة آرــل عشـدبة أن  ــ 

 أراد أن بصؾ إلك  دمبة خ  ة الخ  ةهلل ف   هلل أن بم ـ ا  جؿقع .

ولشدح  ذهبفؿ  شؽؾ أكربهلل سـشقد إلك كظدهتؿ إلك هذه إكقاع  شؽؾ  قجزهلل 

 وكؼقل:

 افـوع األول: افتوحقد األؾعايل:

الػؾنػة اإل داققة هل: الشـدوع   النـػد العؼؾـل إولهلل  ؼصـهلل كؼطة البهللابة   

  حقـ ة  مخؾقص الـػف اإلكن كقة  ؿ  عؾؼ ا   ـ   دة: لقهللخؾ الؿن فد إلك ان 

 روح كقة جهللبهللة. 

هلل  ـ ولوحؼقؼ هذا فنن الؿن فد بب در  نزالة كؾ    بؿـعف  ـ الق قل إلك ان 

هلل ة إلـك ف عـؾ واحـهلل لفـ  جؿقعـ هلل هـق ان خ ل النعل إلك رد إفعـ ل الؿشـ ههلل
بجــب عؾــك العــ رف أّوٓ اإل نــ ك عـــ  شــ ههللة فعــؾ الغقــد »بؼــقل حقــهللر أ ؾــل: 

« طؾؼ : لقصؾ  ف إلك  ؼ م الوقحقهلل الػعؾل
(8)

. 

«فلّول    بػـك  ـفؿ إفع ل»وبؼقل الطب طب يل: 
(4)

. 

الػعـؾ وآسـوط عة وهـ  بظفد أن حؼقؼة هذا الـقع  ـ أكقاع الوقحقهللهلل هل: كػل 

وآخوق ر عـ اإلكن نهلل وكنبة جؿقـع إفعـ ل الؿقجـقدة إلـك ف عـؾ واحـهللهلل هـق ان 

 وأ    ـ زعؿ أكف ف عؾ لؿ   هللر عـف  ـ أفعـ لهلل وأن لـف إرادة و شـقئة   الػعـؾ .

أو الكك: فنن ف سػة الشقعة بدون أكف قهلل وقع   الشدك إفع لل: ٕكف أربـت وجـقد 

 . ف عؾ غقد ان
                                 

 هـ.9317. مللقػ:  حؿهلل  ـ حنقـ الطب طب يلهلل دار الوع رفهلل  قدوتهلل 914القٓبة ص رس لة (9)

 .899ص 3مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

 .997رس لة القٓبة لؾطب طب يل ص (4)
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 افـوع افهاين: افتوحقد افصػايت:

   سبؼهلل وبم ـ  لكف ٓ بقجهلل   القجقد ف عـؾ   عهلل أن بؼطع الؿن فد إلك ان 

ــل إٓ ان  ــهلل الصــػ يتهلل إذ حؼقؼ ــهللخؾ   الوقحق ــف أن ب ــل عؾق ــهلل ».  ؼ ــهلل الوقحق  ع

«الػعؾلهلل ٓ بؽقن إٓ الوقحقهلل الصػ يت
(9)

. 

أوجــهلل جؿقــع  : آعوؼــ د  ــلن ان و ــداد ف ســػة الشــقعة   لوقحقــهلل الصــػ يت

الؿقجــقدات: لوظفــد  ـــ خ لفــ  أســؿ يف الحنـــكهلل و ــػ مف العؾقــ . فــ  بقجــهلل   

 .القجقد  ػةهلل إٓ وهل  ػة  ـ  ػ ت ان 
«الع لؿ  ؿعـك    سقى انهلل هق  قر إسؿ ء و ظفده » يؼول اخلؿقـي:

(8)
. 

 ؿك: الطؿف.وهذا الوقحقهلل هق الؿداد   لػـ ء الصػ يت. وقهلل بن

اــذبـ الـــقعقـ  ـــ أكــقاع الوقحقــهلل: فؼــهلل  و وــك  ــ  آ ـــ الؿنــ فد إلــك ان 

ــهللر  ــ ,. بؼــقل حق ــف أن  بلخــذ   النــػد الث اســوؽؿؾ النــػد العؼؾــل إولهلل وحــؼ ل

« عهلل الوقحقهلل الصػ يت ٓ بؽقن إٓ الوقحقهلل الذايت»أ ؾل: 
(4)

. 

 افـوع افهافث: افتوحقد افذايت:

الوقحقهلل الحؼقؼل عـهلل ف سػة آرـل عشدبةهلل  ـؾ إهنـؿ بـدون  الوقحقهلل الذايت هل

أن  ـ لؿ بقحهلل   لوقحقهلل الذايت: ففق  شدك. وخ  ة هذا النـػد: أن العـ رف  عـهلل 

. و ؿؽــ واجـب: إلـك بـؼنـؿ القجقد  لن – إول العؼؾل النػد   –أن ك ن بم ـ 

 خـ ل  ــ وذلـؽ قدبـ:القجـ  ـقـ الع قة حؼقؼة   الوعؿؼ إلك الث , سػده   امجف

  ـقـ أيهلل اإللفقـة الـذات و قـ الحجب  قـ الع قة حؼقؼة هقهلل فؾنػل سد   البحث

 بزال الؿن فد غ يصو   أعؿ ق هذه إسـدارهلل وٓ. والذات و قـ والصػ ت إفع ل

إلك أن بصـؾ إلـك اكوشـ ف حؼقؼـة  ـ  سـبؼ: وهــ  بـم ـ ج ز ـو  ـلن الحجـب الوـل 

كـؾ »هلل بؼـقل الطب طبـ يل: قة لقنـت  ـقئو آخـد غقـد ذامـف محجبـ  عـ الذات اإللف

ح جب لؾشـلء عــ الحـؼ سـبح كف ففـق غقـد خـ رج عــفهلل  ـؾ داخـؾ   ذامـفهلل أي   

« دامب وجقده
(3)

. 

                                 
 .955ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (9)

 .57 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (8)

 .956ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (4)

 م.8117.  جؿقعة رس يؾ الطب طب يلهلل الؿطبعةهلل وف هلل الطبعة إولك: 956رس لة القس يط ص (3)
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فـنذا خدقـت الحجـب الظؾؿ كقـة رأبـت  فـقر الحـؼ   كـؾ » ويؼول اخلؿقـي:

«إ ق ء
(9)

. 

سـؿ وات وأرضهلل و ـ  و ـ و ؾ إلك هذا: فنـقدى أن كـؾ  ـ    الخـ رج  ــ 

هلل بؼـقل  قـفؿ   ـ كقاكبهلل و   فقف   ـ  قجقدات هق   حؼقؼوف حؼقؼة ذات ان 

«غقده مع لك لقف  ؿقجقد   الخ رج أ  هلل  ؾ هق عهللم  دف»حقهللر أ ؾل: 
(8)

. 

«اإلكن ن ٓ بهللرك وٓ بش ههلل غقده مع لك» ويؼول افطباضبائي:
(4)

. 

حهللة القجقدهلل وذهب إلك أن غقده معـ لك بؽقن الع رف الصق : قهلل آ ـ  ق واـا

 لقف  ؿقجقد   الخ رج أ  . 

وٓ بخػك عؾك  ـ مل ؾ هذا أدكك مل ؾهلل أكف   طـؾ قطعـ : ٕن أكـقاع الوقحقـهلل   

الوشــقع الػؾنــػل ٓ مؼــقم عؾــك اســوؼداء كصــقص الــقحلهلل وإكؿــ  مؼــقم عؾــك أ ــؾ 

  بوضؿـ  ط كف: إذ فؾنػلهلل هق: اإلبؿ ن  قحهللة القجقدهلل الذي بشوؿؾ  هللوره عؾك  

ــهلل إن  ـــ قــ ل: القجــقد واحــهلل وهــق الــدب  ــف أن بؼــقل  قجــقد العب . ا وـــع عؾق

هلل بؿوــع أن بق ـػ اـ  العبـهلل الؿخؾقق: ٕن الصػ ت الول بوصـػ اـ  الؿعبـقد 

 ح ل  ـ إحقال. وكذلؽ الصػ ت الول بخـوص اـ  العبـهللهلل بوعـذر أن بق ـػ اـ  

 .الدب 
هلل وٓ وجقد لإلكن ن  حـ ل  ــ احهللهلل وهق الدب إن القجقد و ؾنما أن يؼال:

إحــقال. وهــق  ــع  ط كــف فػ ســػة الشــقعة آرـــل عشــدبة ٓ بؼــقل  ــف: ٕن غ بــة 

: وهق ققل بؾـزم  ــف اإلقـدار  قجـقد فؾنػوفؿ: دفع الـ س إلك الػـ ء   ذات ان 

 العبهلل الػ ,.

                                 
 .938 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (9)

 .661ج  ع إسدار لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .318صالؿـ   ت والـبقات ضؿـ  جؿقع رس يؾ الطب طب يل  (4)
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الػطدة البشدبة وإدلة  ع دٓلة  -. وهق ققل إكف ٓ وجقد ن  وإما أن يؼال:

ٓ بؼقل  ف ف سػة اإل داقهلل وكقـػ بنـوؼقؿ  -الـؼؾقة والؼقاطع العؼؾقة عؾك  ط كف 

 .لفؿ أن بؼقلقا  فهلل  ع مصدبحفؿ  لن  ؼصقدهؿ إعظؿ هق الػـ ء   ذامف 
 قجـقدهلل  ـع  و وك    معذر الؼقل  لحهلل هذبـ الؼقلقـ: محوؿ الؼقل  لن ان 

 لؾعبهلل.إرب ت وجقد حؼقؼل 

فؾقف  قضقعـ    هذا الؿبحث الككقز عؾـك كؼـهلل  ـ    الوشـقع  وظذ ـل حال

لبق ن ففؿ همٓء الػ سػة ٕ ـقل الؿـذهب ػل  ـ خطل. وإكؿ  ذكدك ه مؿفقهللا الػؾن

 آرـل عشديهلل وهق    سقظفد  ؼقة   الب ب الث لث.

 

 

 
 



 

 

 انًطهة انثاَي

 انكشف في انرشيع انفهسفي

 

الؿعــد    الوشــقع الػؾنــػل عـــ الؿـــفج الؿعــد    الوشــقع بخوؾــػ الؿـــفج 

الؽ  ل اخو فـو عؿقؼـ هلل فبقـؿـ  كجـهلل الوشـقع الؽ  ـل بـذهب إلـك حصـد الؿعدفـة 

الشدعقة   أهؾ العصـؿة  ــ أهـؾ البقـت. كجـهلل الوشـقع الػؾنـػل بػـوح البـ ب عؾـك 

  صداعقفهلل  ـوفجو طدبؼ الؿعدفة الصقفقة الؼ يؿة عؾك الؽشػ.

عدفة الؽشػقة هل أعؾك أكقاع الؿع رف عـهلل ف سػة اإل ـداقهلل والنـبب   والؿ

 هذا: أهن  عؾؿ بؼقـل بليت إلك اإلكن ن  ؿ  وراء الغقبهلل    واسطة.

 افؽشف يف افؾغة:

الؽشػ   الؾغة بطؾؼ عؾك  فقر الشلء  عهلل خػ يفهلل وذلؽ عــ طدبـؼ رفـع  ـ  

بقاربف وبنكههلل كدفع الغط ء عـ الشلء
(9)

. 

 يف االاطالح: افؽشف

عـهلل   كبحث عـ  عـك الؽشػ   ا ط ح ف سػة اإل داق  ـ الشقعة آرــل 

الؽشـػ »عشدبةهلل كجـهلل أن أول  ــ عدفـف هـق حقـهللر أ ؾـلهلل وذلـؽ عــهلل   ذكـد أن 

«عب رة عـ رفع الحج ب عـ وجف الؿعؾقم الؿطؾقب
(8)

. 

                                 
 .  897ص5اكظد: العقـ لؾخؾقؾ  ـ أحؿهلل ج (9)

 878كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (8)



 562 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

قبؾـة وآط ع عؾك    هق  قجقد وراء الحجـبهلل ٓ بحصـؾ إٓ  عـهلل سؾنـؾة ط

ــقل الصــهللر الشــقدازي:  ــقات الصــقفقةهلل بؼ ــةهلل والخؾ ـــ الدب ضــ ت الدوحق ــذه »  ه

الؿؽ  ــػ ت والؿشــ ههللات ٓ محصــؾ إٓ  دب ضــق ت و ج هــهللات   خؾــقاتهلل  ــع 

مقحش  هللبهلل عــ  ـحبف الخؾـؼهلل واكؼطـ ع عــ أعـداض الـهللكق  و ـفقاهت  الب طؾـةهلل 

«ومدفع هت  القهؿقةهلل وأ  كقف  الؽ ذ ة
(9)

. 

ؼ الشـ ق: محصـؾ الؿؽ  ـػةهلل وبـدى العبـهلل ر ـفهلل وبـققـ  لكـف ٓ و عهلل هذا الطدب

الؿؽ  ـػة  ـقـ الحـؼ والعبـهللهلل  دؤبـة كـؾ  ـفؿـ  »هلل بؼقل الخؿقـل: وجقد إٓ ن 

«جؿقع إحؽ م وأر ر   أخدهلل وبصقد كؾ  دآة أخد
(8)

. 

وبعورب الؽشػ الغ بة الـف يقة لؾوشقع الػؾنـػلهلل وهـذا  ـ   ـدح  ـف النـبزواري 

«فآخد العؿؾ أبض  الشفقدهلل الذي هق كؿ ل الؿعدفة»  ق ل: عـهلل 
(4)

 . 

 أكواع افؽشف: 

ؾنكـه إن كظدك  إلك الؽشػ  ـ حقث هقهلل  ـ غقـد الـظـد إلـك النـ عل   طؾبـفهلل 

 يـؼسم إػ كوظغ:

 افـوع األول: افؽشف افصوري:

بذهب ف سػة الشقعة إلـك أن الؽشـػ الصـقري عبـ رة عــ العؾـقم والؿعـ رف 

ة  ؿ  وراء الحج ب عـ طدبؼ أحهلل الحقاس الخؿفهلل فؿــف كشـػ بنـؿعف الؿؽونب

عؾـك سـبقؾ »القلل  لذكفهلل و ـف    بؾؿنف  قهللههلل و ـف    هق عؾؿ بشوؿف الع رف  لكػـفهلل 

«آسوـش ق وهق الوـّنؿ   لـػح ت اإللفّقة والوـّشؼ  ػقح ت الد ق ّقة
(3)

. 

                                 
 .919ص-918ص5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)

 .  885معؾقؼ ت الخؿقـل عؾك  صب ح إكف ص (8)

 .885ص5  إسػ ر العؼؾقة إر عة ج ح  قة النبزواري الحؽؿة الؿوع لقة (4)

 .368ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (3)



 566 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

الحـؼ معـ لك عؾـك العبـهلل إذا مجؾك »وهؽذا    ؼقة الحقاسهلل بؼقل النبزواري: 

  سؿف النؿقع البصقد: بنؿع    ٓ بنؿع أخدونهلل وببصد    ٓ ببصدونهلل وكـذا إذا 

أحف    ٓ بحنقنهلل ك ن ذلؽ  ــ  ؼوضـق ت مجؾـل اسـؿف الؿـهللركهلل الؿـطـقي فقـف 

« عـك الشؿ والذوق والؾؿف
(9)

. 

الؿشـ ههللة الوـل هـل  ــ خصـ يص إكبقـ ءهلل  وأام أكواع اذه ادؽاصػاىل اـو:

هلل وخـص   سـؿ الؿشـ ههللة مخـوص   ٕكبقـ ء والدسـؾ »بؼقل الػقض الؽ   ,: 

«القحل عدف 
(8)

. 

وٓ بؾــزم  ـــ و ــقل العبــهلل النــ لؽ إلــك هــذه الؿدحؾــةهلل أن بـــزل إلقــف جرببــؾ 

هلل  ؾ قهلل بؽقن الشخص لـهللى ف سـػة الشـقعة ذا كبـقة ووحـل ولـؿ بــزل عؾقـف ڠ

كثقـدًا  ــ إكبقـ ء  ـ  كـزل إلـقفؿ » جرببؾهلل وهذا     قـف حقهللر أ ؾـل عــهلل   ذكـد أن

«جربيقؾهلل وٓ  ؾؽ آخد غقدههلل وك كقا أكبق ء   لقحل الخػل
(4)

. 

 وسبب أهؿقة هذا الـقع: أكف  هللابة الؽشػ الشفقديهلل الؿقجب لؾعؾؿ القؼقـل.

 افـوع افهاين: افؽشف افشفوإي:

 الؽشــػ الشــفقدي عبــ رة عـــ الق ــقل إلــك الوقحقــهلل الــذايتهلل واإلبؼــ ن  لكــف ٓ

هلل و ـ و ؾ إلك هذا فؼهلل و ؾ إلك اإل داقهلل بؼقل حقهللر أ ؾل: وجقد إٓ ن 

النــ لؽ إذا  ــ ههلل  حقبــة الؿقهق ــ ت الوــل هــل عبــ رة عـــ الغقــدهلل الؿنــّؿك »

ّقةهلل و فد لف    لؿخؾقق تهلل و  ههلل ارمػ عف  عـف   لؽؾاّقةهلل وخؾص عـ الحج ب   لؽؾا

ب عـــ النــؿ ءهلل و ــ ههلل الحــّؼ الحــّؼ  ـــ  قـــف كظفــقر الشــؿف  عــهلل إزالــة النــح 

«كؿش ههللة الؼؿد لقؾة البهللر: فؼهلل حصؾ لف اإل داق
(3)

. 

                                 
 .681ص-699معؾقؼ ت النبزواري عؾك الشقاههلل الد ق قة ص (9)

 .77ص8القا  لؾػقض الؽ   , ج (8)

 .354ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (4)

 .978ص-979ج  ع إسدار و ـبع إكقار ص (3)
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و ـ و ؾ إلك هذا الؿؼ م: فؼهلل   ر  ـ كب ر الحؽؿ ءهلل و ــ أعـ  ؿ إولقـ ء: 

ــؾ الشــؽ أو الـؼــ شهلل بؼــقل  دمضــك  ــ هلل ٓ بؼب وٕجــؾ هــذا كــ ن عؾؿــف عؾؿــو بؼقـق

 ــ قـهللرة الخـ لؼ: ولفـذا النـبب ٓ بدى الـبل والـقلل كػنـف إٓ  ـع عو » طفدي: 

«لقف هـ ك خطل فقؿ  بهللركف الـبل والقلل وفقؿ  بػفؿف
(9)

. 

وهذه الػؽدة الػؾنػقة الول وردت  ؼؾؿ  دمضك  طفديهلل قهلل مؽقن  نوؿهللة  ــ 

فؿشـ ههللة الحؼقؼـة ٓ مؽـقن إٓ عــ طدبـؼ الق ـقل إلـك » قخف الخؿقـلهلل الؼ يـؾ: 

«إل ؽ كقةع لؿ القحلهلل والخدوج  ـ حهللود العقالؿ ا
(8)

. 

هذا  ـ  بوعؾـؼ   لؽشـػ   الوشـقع الػؾنـػلهلل وهـق رؿـدة لشـجدة أ ـؾف  كظدبـة 

الػقض والصهللورهلل وفدوعف     مدمب عؾك اإلبؿـ ن اـذه الـظدبـة  ــ الؼـقل  قجـقد 

الؿثؾ إف طقكقةهلل  ع الؼـقل  ن ؽ كقـة مصـػقة الــػف اإلكنـ كقةهلل إلـك أن مصـؾ إلـك 

 هذه العؼقل. اكون ب العؾقم اإللفقة الحؼة  ـ

وقهلل مبقـ أكف ٓ وجقد لفذه الشجدةهلل وأن وجقد إ ؾ أ هلل   ط كو  ـ وجـقد 

الػدع: وعؾـك هـذا فـنن الؼـقل  قجـقد الثؿـدةهلل أي: الؽشـػ  لكقاعـف الػؾنـػقة قـقل 

 وقلهلل  ـ   طؾ: و   مقلهلل  ـ   طؾ ٓ بؿؽـ أن بؽقن إٓ   ط هلل ولؽـ هـذا ٓ بعــل 

لة  ـؼـهلل  خوصـدهلل بـصـب عؾـك دعـقى بؼقـقـة الؽشـػ أكـ  لــ كوجـف إلـك هـذه الؿنـل

 واإل داق خصق  .

وأول    بظفد لـ   ـ خؾؾ فقؿ  ق لقا  ف  ـ وجقد عؾؿ كشـػل بؼقــلهلل أن هـمٓء 

الػ سػة لؿ بوؿؽـقا  ـ وضع  قزان واضحهلل بؿقزون  ف  قـ  ـ هـق  ـ حب كشـػ 

 بؼقـلهلل و قـ  ـ هق   الطدبؼ لؾحصقل عؾك هذا الؽشػ الؿزعقم.

                                 
 .889الـبقة لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .354آداب الص ة لؾخؿقـل ص (8)
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ظذ ضوء اذا ادعـى اإلمجايل يؿؽن أن كؼسـم األإفـة افدافـة ظـذ اشـتحافة و

 افؼول بوجوإ افؽشف إػ أمور اي:

 األمر األول: افتؼابل بغ أإفة ادق األكبقاء وشرة افعرؾاء:

 ـع دعـقى عدفـ ء الشـقعة   الحصـقل  موؿ رؾ لؾؿش ههلل دعقى الدسؾ 

وراء الغقـب. ولؽــ هـؾ إدلـة عؾـك  عؾك الؿعدفة القؼقـقةهلل  ـ خ ل آمصـ ل  ؿـ 

الؼقلقـ  وؿ رؾة؟ لؿعدفة هذا بجـب أن كبحـث    عـض إدلـة الوـل بؼـهلل ف  الدسـؾ 

عؾك  هللق دعقاهؿهلل رؿ كؼ  ؾف   ح ل همٓء العدف ء: واـذا كصـؾ إلـك كبـهلل  

الحؼقؼةهلل وبوبقـ لــ  الحـؼ   الؿنـللةهلل فـنن كـ ن الـهلللقؾ واحـهللا: ف لقاجـب اإلبؿـ ن 

الـهلللقؾ  عهلل وإن لؿ بؽـ الح ل كذلؽهلل  حقـث قـهللم لــ  الدسـؾ  صهللق الجؿق

الهللال عؾك  هللق دعقاهؿهلل وعجز عـ هذا ف سػة اإل داق: ك ن الؿوعـقـ أن كؼطـع 

  ؽذب دعقاهؿ   الحصقل عؾك العؾؿ القؼقـلهلل وآمص ل  ؿ  وراء الغقب. 

 ـع سـقدة العدفـ ء:  ولـشدع    ؼ  ؾة  عض إدلـة الوـل قـهلل ف  الدسـؾ 

 قوبقـ لـ  حؼقؼقة القضع.ل

 افدفقل األول: ادعجزاىل:

عؾك أبهللي رسؾف العهللبهلل  ـ أب ت الخ رقة لؾنـ الؽقكقة:  أجدى ان 

ے   ﴿ٹ ٹ  ؼصهلل إ داز  هللقفؿ فقؿ  أمقا  فهلل والدد عؾك  ـ كذاؿ  ـ إ ؿهلل 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  

 .[69 – 68إكبق ء: ] ﴾﮽

هلل الؿبعقث إلك ققم ا وفدوا   لنحدهلل فـنن ان معـ لك أبـهلله ڠؽ  قسك وكذل

  ؿ  خدق  ف النــ الؽقكقة: فل طؾ سحدهؿ.

عقنك  ـ  دبؿهلل إلك ققم امؼـقا الطبهلل و زوا فقف أهؾ عصدهؿهلل  رؿ  عث 

وأبهلله  آب ت لؿ بعؾؿف  إطب ء عؾك  هللى العصقرهلل  ثؾ: إ داء إكؿف وإ دص.  ؾ 

ؽـ أن بوؿؽـ  ـف طبقب أ هللاهلل  ثؾ: إحق ء الؿقمكهلل وخؾؼ الطقد  ـ أبهلله  ؿ  ٓ بؿ

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ   ﴿ٹ ٹ الطقـهلل 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 .[39آل عؿدان: ] ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   
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إلـك قـقم ا ـوفدوا  ملسو هيلع هللا ىلصخ مؿ إكبق ء والدسؾهلل  حؿهلل  ـ عبـهلل ان  رسؾ رؿ أ

  لػص حة والب غةهلل وأبهلله اذا الؼدآن الؽدبؿهلل ومحهللى جؿقع الخؾؼ أن بلمقا  نقرة 

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿  ٹ ٹ ـ  ثؾفهلل 

 .[48بقكف: ] ﴾ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  ۉ   

هلل والوـل ك كـت دلـق ً سـ طعو عليهم الصالة والسلالم ؾ الدس جزء  ـ  عجزاتهذا 

عؾــك  ــهللق دعــقاهؿ   حصــقل الــقحل لفــؿهلل ففــؾ كــ ن لػ ســػة اإل ــداق  ـــ: 

أف طـــقنهلل وأفؾـــقطقـهلل والنـــفدورديهلل وا ــــ عد ـــلهلل وحقـــهللر أ ؾـــلهلل والصـــهللر 

الشـقدازيهلل والػــقض الؽ  ـ ,هلل وجؿقــع ف سـػة اإل ــداق إلـك الخؿقـــل  ـلء  ـــ 

 ذلؽ؟. 

ــلهلل الؿ طؾــع الؿـصــػ بعؾــؿ أهنــؿ كــ كقا بؼــدرون أن القا ــؾ إلــك العؾــؿ القؼقـ

والؿوصؾ  ؿ  وراء الغقب: إكن ن ك  ؾهلل ذا قهللرة إلفقةهلل بـوؿؽـ اـ   ــ خـدق النـــ 

الؽقكقة. و ع امػ قفؿ عؾك هذا الوـظقد الـظديهلل فنهنؿ ك كقا جؿقعو أدعق ءهلل ولؿ بؽـ 

ؿهلل و ط ن  ـ  زعؿـقا أكـف  عفـؿ  ــ لفؿ أي  لء  ـ الؿعجزات:    بهللل عؾك كذا

 عؾؿ إلفل.

 افدفقل افهاين: تصديق األكبقاء بعضفم فبع :

 ـ الؿعؾقم لـهللى جؿقـع العؼـ ء أن الحـؼ بؼـقي  عضـف  عضـ هلل وأن الصـ دققـ 

بشفهلل أحهللهؿ   لصهللق لؽؾ   دقهلل وبثـل عؾقف وعؾك    أمك  ف  ـ عؾؿ ك فعهلل وهـذا 

 وهـق –هلل وإذا  ـ  اطؾعــ  عؾـك سـقدة كبـل  ــفؿ عليهم الصلالة والسلالم   هق ح ل إكبق ء

هلل أرـك عؾك  ــ سـبؼف ڠ عقنك أن وذلؽهلل ج ء  ؽؾ هذا لـ   فد –ڠ عقنك

: ٕكــف  ـــ أولــل العــزمهلل و ــ حب ڠ ـــ الدســؾهلل وخــص  ـــفؿ   لثـــ ء  قســك 

عـهلل هذاهلل  ـؾ أرــك و شـد  ؿــ بـليت  ــ  عـهللههلل وهـق  حؿـهلل ڠالوقراةهلل ولؿ بؼػ 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٹ ٹ . ملسو هيلع هللا ىلص

 .[6 الصػ:] ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

هذا هق ح ل إكبق ء الص دققـهلل الذبـ بلخـذون  ـ   عفـؿ  ــ عؾـؿ  ــ  شـؽ ة  

هلل ففـق بـقالل وبـبغض ن واحهللةهلل و ع هذا ف  هؿ ٕحهللهؿ إٓ أن بـوشـد دبــ ان 

 .وحهلله 
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ولؽـ    هق ح ل  ـ بـهللعل العدفـ نهلل وبوبـع  ــفج ف سـػة اإل ـداق؟. القاقـع 

بشــفهلل أن  ــقـ هــمٓء  ـــ مـــؼص  عضــفؿ لــبعض الشــلء الؽثقــدهلل ففــذا هــق الصــهللر 

الشقدازي بوـؼص النفدوردي فقؿ  بوعؾؼ  ؿذهبف   وجقد الؿثؾ إف طقكقة
(9)

. 

وعؾــؼ  ؿذهبــف   كؿـ  اعــكض الصــهللر الشــقدازي عؾــك  ــقا اإل ــداقققـ فقؿــ  ب

حهللوث الـػف
(8)

. 

وهذا حقهللر أ ؾل بدد عؾك ا ـ عد ل: ٕكف ذهب إلك أن خ مؿ إولقـ ء  طؾؼـو 

 .(4)ڠهق عقنك 

رؿ أمك  ـ  عهلله الصهللر الشقدازيهلل وو ػ  عـض اسـوهللٓٓت ا ــ عد ـل  لهنـ  

اسوهللٓٓت ضعقػة
(3)

. 

ل  قجـقد الحقـ ة كؿ  اعكض عؾقف    عض الوػصق ت الػؾنػقة الؿوعؾؼة   لؼق

  جؿقع الؿقجقدات
(5)

. 

ولؿ بؼػ إ د عـهلل هـذاهلل  ـؾ أمـك الخؿقــل  عـهلل ردح  ــ الـز ـهلل ومــؼص ا ــ 

عد ل
(6)

. 

رــؿ إن ف ســػة الشــقعة آرـــل عشــدبة لــؿ بنــؾؿ  عضــفؿ  ـــ  عــضهلل ففــذا هــق 

النبزواري بؼقل    عدض اكوؼ ده لؿ  قدره الصهللر الشقدازي    نللة امح د الع قؾ 

أ    نؾؽ الوض بػ الذي سـؾؽف  ـهللر الؿوـللفقـ   الؿشـ عد وغقـده: »عؼقل: والؿ

«فغقد م م
(7)

. 

                                 
 .958اكظد: الشقاههلل الد ق قة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (9)

 .438ص 9اكظد: الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)

 .399اكظد: ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (4)

 . 458ص 5اكظد: الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)

ــهللبـ  حؿــهلل الشــقدازي ج (5) ــة لصــهللر ال ــة إر ع ــة   إســػ ر العؼؾق  5اكظــد: الحؽؿــة الؿوع لق

 .879ص

 .  898اكظد: معؾقؼ ت عؾك  صب ح إكف لؾخؿقـل ص  (6)

 .  939ص9 دح الؿـظق ة لؾنبزواري ج (7)
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و ـقـ حـ ل   فنكـ  لـؿ كـذكد هـذه الؿؼ  ؾـة  ـقـ حـ ل الدسـؾ  ويف اخلتام:

العدفــ ءهلل إٓ إللــزا فؿ  ــبط ن دعــقاهؿ عؾــك أ ــقل  ــذهبفؿ الػؾنــػلهلل وإٓ فــنن 

ػـة  ـــ حقــث إ ــؾ عـــ   الحصــقل عؾــك الــقحل  خوؾ  دعـقى إكبقــ ء 

 دعقى همٓء الػ سػةهلل وهذا  ؿ  ٓ بخػك عؾك أحهلل  ـ أهؾ العؾؿ.

 األمر افهاين: ا فل ادرـب فدى ؾالشػة اإلذاق:

و قـ ف سػة اإل داق   لهلللقؾ القوقؿ لؿـ  لقف الوؼ  ؾ  قـ ح ل إكبق ء 

 ؾ رـؿ دلقـؾ رـ نهلل أراد أن بنوهللل عؾك هت وي الؼقل  قجقد عؾؿ عدف ,  ػقهلل لؾقؼقـ. 

وهق جفؾفؿ  حؼقؼة  ملػ  ـ أهؿ الؿداجع الول اعوؿهللوا عؾقف  لؾول قؾ لؿـذهبفؿ 

اإل داقلهلل ولشدح ققاعهللههلل و دادك  اذا: كو ب أرقلقجق هلل فؼهلل مقهؿقا أكف  ـ مللقػ 

كؼــؾ  عؾــؿ الػؾنــػة إولــك أرســط ط لقف   »أرســطقهلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي: 

«قن الشدبػ اإللفلأرقلقجق  عـ أسو ذه أف ط
(9)

. 

كؾؿـ ت »رؿ أمك  ـ  عهلله النبزواريهلل وقدر  ـ  قـدره الصـهللر الشـقدازيهلل قـ ي ً: 

العدف ء والحؽؿ ء  شـحقكة  ـنط ق الؽؾؿـة عؾـك العؼـؾ والــػفهلل  ـؾ كـؾ  قجـقد 

«و ـف  كؾؿ ت أرسط ط لقف   أرقلقجق 
(8)

. 

ــل –ولــؿ بؽوشــػ هــذا الخطــل  بة عشــد آرـــل الشــقعة عدفــ ء أعظــؿ – الخؿقـ

ًٓ لؿــ  ذهــب إلقــف    عــض الؿنــ يؾ  الؿوــلخدبـهلل  ــؾ كــدر  ــ  ق لــف أســ ففهلل  نــوهلل

كــلف طقن اإللفــلهلل و ػقــهلل »الػؾنــػقة  ؿــ  هــق  قجــقد لــهللى الػ ســػة الؿوؼــهلل قـهلل 

«الؿّش ءبـ أرسط ط لقف   أرقلقجق 
(4)

. 

                                 
 .  937الشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (9)

 .  68 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (8)

 .  848ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)



 588 رٔافذِ ٔأصٕنّ عُذ االثُي عشـــزيح انرشيــع انفهسفي :انثاَيانثاب  

وقهلل مبقـ فقؿ   عهلل أن هذا الؽو ب إكؿ  جزء  ـ م سـقع ت أفؾـقطقـ 
(9)

. و ؿــ 

  ر إلك هذا  ـ ف سػة الشقعة الؿولخدبـ  دمضك  طفديأ
(8)

. 

فؾو كان ثؿة وجود حؼقؼي لعؾم كشػي3 لعؾؿوا حؼقؼة الؽتاب الوذي يتدارسووكه, 

 ولظفر لفم اسم مملػه الحؼقؼي.

 قـهلل – الؽ  ل الوشقع أع م أحهلل –بحنـ أن كذكد أن الحد الع  ؾل  ويف اخلتام

  الوشــقع الػؾنــػل  ـــ الؼــقل  صــحة العؾــؿ    ؿــ اإلبؿــ ن  ـــ بؾــزم أكــف عؾــك أكــهلل

الؽشػل: اإلبؿ ن  صحة كؾ    بصهللر عـ العدف ءهلل وهق  عـك العصؿة: فؾـزم الؼـقل 

 عصؿة العدف ءهلل والؼقل  عصؿوفؿ بعـل أن محصقؾ العصؿة أ د  ؿؽـ كنبلهلل وهق 

   بوع رض  ع أ قل الؿذهب الشقعل آرـل عشديهلل الؼـ يؿ عؾـك الــص   إل   ـة 

صؿة عؾك أك س  عقـقـ   رـل عشد إ    : وهذا ببطؾ الوشقع  ـ أس سفهلل وبفـهللم والع

أ ؾف الذي ق م عؾقف
(4)

. 

 

 

 
 

                                 
بعورب كو ب أفؾقطقـ عـهلل العدب لعبهللالدحؿـ  هللوي  ــ أ ـؿؾ  ـ  كوـب   هـذا البـ ب: ٕن  (9)

لػ اعوؿهلل   إرب ت كقن كو ب أرقلقجق  جزء  ـ م سـقع ت أفؾـقطقـ عؾـك العهللبـهلل  ــ الؿم

الهللراس ت غقد العد قـةهلل كؿـ  اعوؿـهلل عؾـك الؿؼ ركـة  ـقـ  ـ    أرؾقجقـ   ـع  ـ  هـق  قجـقد   

 الو سقع ت. 

 .998ص9اكظد: معؾقؼ ت  دمضك  طفدي عؾك أ قل الػؾنػة ج (8)

 .88ص-81ص اكظد: آرـ  عشدبة لؾحد الع  ؾل (4)



 



 

 

 

 

 انثاب انثانث:

 أثز انفهسفح اإلشزاقيح
 عهى أصٕل اإليًاٌ

 عُذ انشيعح االثُي عشزيح
 وؾقه:

 د:ــــــــــقـمتف 

 رية.ــظشافتوحقد يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي  األول:ل ـافػص 

 رية.ـافعدل يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظشاين: ـــــافػصل افه 

 رية.ـافـبوة يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظشافث: ــــافػصل افه 

 اإلمامة يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظؼية.رابع: ــــافػصل اف 

  :رية.ــــادعاإ يف افتشقع افػؾسػي ظـد االثـي ظشافػصل اخلامس 

 

 



 



 

 

 ذــًـٓيــذ
 

 أن -عشـدبة آرــل الشـقعة عــهلل اإلبؿـ ن أ ـقل  عـدض قؿــ  عــهلل  - عــ    ّد 

: الوقحقـهلل. والعـهللل. والـبـقة. هـلهلل خؿنـة اإلبؿـ ن أركـ ن أن بـدون الشقعة جؿفقر

 واإل   ة. والؿع د.

ومبقـ لـ       هذه الؼنؿة  ـ خؾؾهلل وملكهللك  أهنـ  قنـؿة خ طئـة قطعـ هلل ٓ ٕهنـ  

بث جرببؾ الؿشفقر فؼطهلل  ـؾ ٕهنـ  أدخؾـت   أركـ ن اإلبؿـ ن  ـ  لـقف خ لػت حهلل

 ـف . وأخدجت  ـ أرك ن اإلبؿ ن  ـ ق م الهلللقؾ عؾك أكف ركــ  ــ أركـ ن اإلبؿـ ن. 

 إلك غقد هذا  ـ  ظ هد الخؾؾ   مؼنقؿ الشقعة آرـل عشدبة ٕرك ن اإلبؿ ن.

ـ  إلك عـدض أركـ ن اإلبؿـ ن وعؾك هذا فنن  ـ الؿوعقـ أن كـبف إلك أكـ  إكؿ  لجئ

وفؼ    هـق  شـفقر   الوشـقع الؽ  ـل: ٕن الؿؼصـقد عـدض  ـ  وقـع  ـقـ الوشـقع 

الػؾنــػل والوشــقع الؽ  ــل  ـــ مـــ قض   ففــؿ أ ــقل اإلبؿــ ن الؿوػــؼ عؾقفــ    

 الؿجوؿع الشقعل.

 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 انفصم األَل:
 ع انفهسفيـانرٕحيذ في انرشي

 عُذ االثُي عشزيح
 

 حهان: وؾقه مب

  :افذاىل اإلهلقة يف افتشقع افػؾسػي.ادبحث األول 

 :ؿدم افعامل يف افتشقع افػؾسػي.ادبحث افهاين 

 



 



 

 

 

 

 

 مثحث األَل:ـان

 انذاخ اإلنٓيح
 في انرشيع انفهسفي

 

 وؾقه مطؾبان:

  :األشامء وافصػاىل يف افتشقع افػؾسػي.ادطؾب األول 

  :تشقع افػؾسػي.وحدة افوجوإ يف افادطؾب افهاين     

 

 



 

 



 

 

 انًطهة األٔل

 األسًاء ٔانصفاخ في انرشيع انفهسفي

 

و ػ مف  ـ الؼض ب  العؼهللبة الول اكؼنؿ فقف  الوشقع إلك:  إلبؿ ن  لسؿ ء ان ا

مشقع فؾنػل لف ففؿ بخصفهلل وإلك مشقع ك  ل لف ففؿ  غ بد لؿ    الوشقع الػؾنػل. 

هلل  ـ ذكـد معدبـػ ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة ٓ   -   ق ن هذا  -وقبؾ الشدوع 

 لألسؿ ء والصػ ت اإللفقة:

أن ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة  ,وأول ما يالحظ افباحث يف اذا ادوضـوع

بـؽدون أن بؽقن آسؿ    دل عؾك  عـك  ـ الؿعـ ,هلل ذاهبـقـ إلـك أن آسـؿ  ـلء 

هلل بؼقل النبزواري: ن ق يؿ  ـػنفهلل  وحؼؼ   الخ رجهلل بهللل  قجقده عؾك وجقد ا

آسؿ عـهلل العدف ء هق حؼقؼة القجـقدهلل  ـلخقذة  وعـقـ  ــ الوعقــ ت الصـػ مقة  ــ »

«كؿ ٓمف مع لكهلل أو   عوب ر مجؾ خ ص  ـ الوجؾق ت اإللفقة
(9)

. 

فـنن ف سـػة الشـقعة بـدون أهنـ  معــل إربـ ت الؽؿـ ل ن  ,وأما افصػاىل اإلهلقـة

 :لك عبــ رة عـــ كؿ ٓمــف الذامّقــةهلل وخصق ــّق مف  ــػ ت ان معــ »هلل بؼــقل أ ؾــل

«القجقدّبة
(8)

. 

وإسؿ ء الحنــك والصـػ ت العؾقـ  أ ـقر محـهللث   سـوؿدارهلل فؿوـك  ـ  حصـؾ 

الػقض اإللفل: وجهللت  قجقدات  وعقـة   الخـ رج: فؽـ ن هـذا الوعـقـ اسـؿو  ــ 

ا  فـد إلـك العقـ ن  ــ خـ ل هـذ : ٕن ان هلل و ػة  ـ  ػ مف أسؿ ء ان 

الؿنؿك بظفد   ٓسـؿ وبعـدف »الوؼقهلل الح  ؾ   القجقدهلل بؼقل الػقض الؽ   ,: 

« ف
(4)

. 

                                 
 .893ص8 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .948ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (8)

 .365ص9القا  لؾػقض الؽ   , ج (4)



 555 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

فؿفؿ  أطؾت الـظدهلل أو أجؾت البصدهلل فنن عقـؽ لـ مؼع عؾك  لء إٓ وهق اسؿ 

سؾنؾة القجقد و دامبفـ  »هلل بؼقل الخؿقـل: هلل و ػة  ـ  ػ مف  ـ أسؿ ء ان 

«ف  أسؿ ء إلفقةهلل فنن آسؿ هق الع  ةودايدة الشفقد و هللارجف  ودرج هت  كؾ
(9)

. 

ــقل  دمضــك  طفــدي:  ــؾ إ ــق ء إكؿــ  هــل أســؿ ء و ــمون و ــػ ت »وبؼ ك

«هلل ولقنت أ قرًا  ؼ  ؾة لفومجؾق ت ن 
(8)

 . 

واإلبؿ ن  وقحقهلل إسؿ ء والصػ ت بؼقم عــهلل هـمٓء الؼـقم عؾـك اإلربـ ت  ـع 

ـة والجؿ عةهلل  ؾ عؾك وفـؼ  عــك الوـزبفهلل لؽـ ٓ عؾك    هق  عدوف عـهللك  أهؾ الن

هلل فؾنػلهلل بذهب إلك أن الوـزبف إربـ ت جؿقـع إسـؿ ء والصـػ ت الؿشـ ههللة  ن 
 ع مـزبف الؿقجقدات الؿؿؽـة عـ أي اسؿ أو  ػة حؼقؼقـة  نـوؼؾة عــ  ـػ ت ان 

 :الوقحقــهلل الصــػول اســوف ك الصــػ ت وإســؿ ء   أســؿ يف »هلل بؼــقل الخؿقـــل

 ذلـؽ الؿؼـ م عـهللم رؤبـة  ـػة واسـؿ   دار الوحّؼـؼ إٓ أسـؿ يف و ػ مف. والوـزبف  

«و ػ مف
(4)

. 

ولشدح  ذهبفؿ الػؾنـػل   إسـؿ ء والصـػ ت: ٓ  ـهلل  ــ اإل ـ رة إلـك أهنـؿ 

ك ن    اسؿ أو  ػةهلل رؿ حهللرت لف هذه إسـؿ ء والصـػ تهلل  بذهبقن إلك أن ان 

م ح درةهلل وإهن  حهللبثة جهللبهللةهلل إن جؿقع    سقى ان أسؿ ء ورسق»بؼقل النبزواري: 

«إذ ك ن ان ولؿ بؽـ  عف  لءهلل وٓ اسؿ وٓ رسؿ لف
(3)

. 

و ع هـذا فؼـهلل زعؿـقا أن مؼـهللم الـذات اإللفقـة عؾـك أسـؿ يف  الحنــك و ـػ مف 

العؾق هلل مؼهللم   الدمبة والؿؽ كةهلل ولقف مؼهلل و ز  كق : ٕن وجقد الذات اإللفقة وجقد 

قــهللس: واــذا الػــقض إقــهللس مقجــهلل إســؿ ء أزلــل: بؾــزم  ـــف وجــقد الػــقض إ

والصػ ت اإللفقة: فون وق الجؿقع   الز ـ: ومؼهلل ت الذات اإللفقة عؾك أسـؿ يف  

الؿدمبـة »و ػ هت    الدمبة والؿؽ كة: لوؼـهللم الُؿػـقض عؾـك الػـقضهلل بؼـقل الصـهللر: 

«القاحهللبة اعوب ر الذات  ع إسؿ ء والصػ ت
(5)

 . 

                                 
 .75ص-73 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (9)

 .78الؽ م والعدف ن لؿدمضك  طفدي ص (8)

 .81ص   صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل (4)

 .  96ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (3)

 .98ص 8الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (5)



 558 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

الـذات   ٕسـؿ ء والصـػ ت   الؿدمبـة القاحهللبـة  فـقر » ويؼول افسبزواري:

«بنؿك   لػقض إقهللس
(9)

. 

و ع كقن إسؿ ء والصػ ت اإللفقة  ن وقة لؾـذات اإللفقـة   الـز ـهلل  وـلخدة 

عـف    الدمبةهلل فنهن  ملخذ الحؽؿ كػنـف فقؿـ   قـفـ هلل فـبعض إسـؿ ء أعؾـك رمبـة  ــ 

 ـــ الؿدمبــة إحهللبــةهلل بؼــقل  الــبعض أخــد: والنــبب   هــذا: قــدب هــذه إســؿ ء

أول اسوهللع ء وسمال وقع   دار القجقد هق اسوهللع ء إسؿ ء والصػ ت »الخؿقـل: 

اإللفقةهلل  ؾن ن  ـ سـب لؿؼ  فـ هلل لؾظفـقر   الحضـدة القاحهللبـة  ــ حضـدة الغقـب 

الؿطؾؼ. فلج ا   نف ضة الػقض إقهللس إرفع والظّؾ إ نط إعؾـك   الحضـدة 

«ت إسؿ ء والصػ ت. وإول  ـ إول هق آسؿ الج  عالجؿعقةهلل فظفد
(8)

. 

وهذا آسؿ الج  ع هق آسؿ إعظؿهلل وقهلل كـص الشـقدازي عؾـك أكـف ٓ  ـهلل أن 

«عؾك جؿقع الؿع , لألسؿ ء اإللفقة عؾك اإلجؿ ل»بؽقن  شوؿ ً 
(4)

. 

آســؿ إعظــؿ  حنــب  ؼــ م إلقهقــة »و  هــذا الؿعـــك بؼــقل الخؿقـــل: 

هللبة ففق آسؿ الج  ع لجؿقع إسؿ ء اإللفقةهلل ج  عقة  بهللء إ ق ء وأ ؾف  والقاح

لفـ هلل والــقاة لأل ــج ر  ــ الػـدوع وإغصــ ن وإوراقهلل أو ا ـوؿ ل الجؿؾـة عؾــك 

«أجزايف هلل ك لعنؽد عؾك إفقاج وإفداد
(3)

. 

 ء ـ أسـؿ ـ الثـ , آسؿ - والؿؽ كة الدمبة ك حقة  ـ –و عهلل آسؿ إعظؿ بليت 

أّول     فد  ـ  ظ هد آسؿ إعظؿ  ؼ م »هلل وهق الدحؿـهلل بؼقل الخؿقـل: ان 

«الدحؿ كّقة
(5)

. 

                                 
 .7ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .988ص-987 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (8)

 .34أسدار أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (4)

 .77ص-75النحد لؾخؿقـل ص دح دع ء  (3)

 .98 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة ص (5)



 552 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

الـدحؿـ »وهذا آسؿ اإللفـل  خـوص  نبجـ د الؿؿؽــ تهلل بؼـقل النـبزواري: 

اسؿ لؾحؼ مع لك   عوب ر الجؿعقـة إسـؿ يقة الوـل   الحضـدة اإللفقـة الػـ يض  ــف 

«القجقد
(9)

. 

آسؿققـ ع قة مؽ  ؾهلل ف لحؼقؼة العقـقة ل سـؿ إعظـؿ  خوصـة  والع قة  قـ

 شؿقلف  لجؿقع الؿقجقداتهلل سقاء وجـهللت  ـ لؼقة أو   لػعـؾهلل وأ ـ  اسـؿ الـدحؿـ 

فبحؼقؼــة »فقخــوص  ــنخداج الؿقجــقدات  ـــ الؼــقة إلــك الػعــؾهلل بؼــقل الخؿقـــل: 

«الدحؿ كقة أف ض القجقد عؾك الؿ هّق ت الؿعهللو ة والفق كؾ الف لؽة
(8)

. 

ولفـذا جعـؾ الـّدحؿـ »هلل وهق الدحقؿ: رؿ بقجهلل آسؿ الث لث  ـ أسؿ ء ان 

﴾ھ     ھ  ھ   ھ ﴿الّدحقؿ م  عقـ ٓسؿ ان   ققلف مع لك: 
(4)

. 

وبدى ف سػة الشقعة أن هذا آسؿ حؾؼة ضؿـ حؾؼـ ت الوؽ  ـؾ إسـؿ يل ن 

 ــ لؼقة إلــك هلل إذ هــق  خــوص  نعطــ ء الؽؿــ ل لؽــؾ  قجــقد خــدج  ـــ القجــقد 

ــل:  ــهللر أ ؾ ــقل حق ــذه الؿقجــقدات اإلكنــ نهلل بؼ ــك رأس ه ــؾهلل وعؾ القجــقد   لػع

«الدحقؿ هق الؿػـقض لؾؽؿـ ل الؿعــقّي الؿخصـقص  ـ لـقع اإلكنـ ,»
(3)

. وبؼـقل 

ــل:  ــف »الخؿقـ ــقي وههللابو ــف الؿعـ ــك كؿ ل ــة بصــؾ كــؾ  قجــقد إل   لدحؿــة الدحقؿق

«الب طـقة
(5)

. 

حقة الدمبـة والؿؽ كـة أسـؿ ء إلفقـة أخـدىهلل هـل وبؾل  هذه إسؿ ء الث رة  ـ ك 

هلل والعـ لؿهلل والؿدبـهللهلل والؼـ درهلل والنـؿقعهلل »أيؿة إسـؿ ءهلل ومؾـؽ إيؿـة هـل: 
ّ
الحـل

«والبصقدهلل والؿوؽؾاؿ
(6)

. 

                                 
 .7ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .34 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (8)

 .55 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (4)

 .564ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (3)

 .34حد لؾخؿقـل ص  دح دع ء الن (5)

 .445ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (6)



 556 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

إيؿة النبعة الول هـل: الحقـ ةهلل والعؾـؿهلل واإلرادةهلل والؼـهللرةهلل » يؼول اخلؿقـي:

«والشؿقل الؽؾل والنؿعهلل والبصدهلل والوؽؾؿهلل ولف  الحقطة الو  ة
(9)

. 

وٓ بعـل هذا أن هـذه إسـؿ ء النـبعة    دمبـة واحـهللةهلل وأهنـ  محـؾ   الؿدمبـة 

فػـقق »الدا عة    مػ وتهلل  ؾ  عضف  أ دف وأعؾـك  ــ  عـضهلل بؼـقل الطب طبـ يل: 

كؾ اسؿ    هق أوسع  ـف وأعؿهلل حوك مـوفل إلـك اسـؿ ان إكـربهلل الـذي بنـع وحـهلله 

«مهللخؾ محوف  و ت الحؼ يؼ  د وف جؿقع حؼ يؼ إسؿ ءهلل و
(8)

. 

وـل محـت حقطوفـ  » ويؼول اخلؿقـي: إسؿ ء الؿحقطة ح كؿة عؾك إسؿ ء الا

وق هدة عؾقف هلل وكّؾ اسؿ ك كت ج  عّقوف وحقطوف أكثدهلل ك ن حؽؿف أ ـؿؾ و حؽق ـف 

ــذي بؽــقن  حقطــ  عؾــك  "ان  "أكثــدهلل إلــك أن بـوفــل إ ــد إلــك آســؿ  إعظــؿ الا

«كؾاف  أزٓ وأ هللاإسؿ ء 
(4)

. 

واذا بؽقن قهلل  فد إلك القجقد عشدة أسؿ ء إلفقةهلل وإذا    ق رك  هـذا  ؿـ  سـبؼ 

 ق كفهلل   كقػقة  هللور الؽثدة عـ القاحهللهلل كجهلل أن هذه إسؿ ء اإللفقـة العشـدةهلل هـل 

 العؼقل العشدة الول مصهللر عـ ان سبح كف مع لك.

لـةهلل إذ هـق عبـ رة عــ القجـقد  لكؿؾـفهلل وبليت    ؼهلل ة هذه إسؿ ء: لػظ الج 

الع لؿ إكرب هق آسؿ إكرب: إذ الع لؿ    بعؾؿ  ف الشلءهلل »بؼقل الػقض الؽ   ,: 

«ك ٓسؿ    بعؾؿ  ف الؿنؿك
(3)

. ف ٓسؿ إعظـؿ هـق أول  ـ   ـهللر وفـ ض عــ ان 

 هلل وهق العؼؾ إولهلل الج  ع لجؿقع الؿقجقدات الول هل  ظ هد أسؿ ء ان هلل
العؼــؾ إول أول  ــ  بـػــوح  ــف  ــ ب الػــقض واإل ــهللاعهلل »بؼــقل الصــهللر الشــقدازي: 

«وكنبوف إلك س يد الجقاهد الدوح كقة كنبة آدم إلك أوٓده
(5)

. 

                                 
 .918 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (9)
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 550 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و ـ هذه إسؿ ء العشدةهلل مقجهلل  ؼقة إسؿ ء اإللفقةهلل بؼقل الصـهللر الشـقدازي 

عــث  ـــ كــؾ  ـــ هــذه مـب»  عدضــف لؿــ  بعوؼــهلله  ـــ ع قــة  ــقـ إســؿ ء اإللفقــة: 

الصػ ت  ػ ت أخدىهلل  ثؾ: كقكف حؽقؿ  غػـقرا خ لؼـ  رازقـ  رؤوفـ  رحقؿـ   بـهللي  

 عقهللا  صقرا  ـشئ   حقق   ؿقو  إلك غقد ذلؽهلل فنهن   ـ فدوع كقكف ق درا عؾك جؿقـع 

«الؿؼهللورات
(9)

. 

وإسؿ ء اإللفقةهلل الص درة عـ العؼقل العشدةهلل هل    سبؼ وذكدك  أكف بعدف   

ع الػؾنػل   لعؼقل العدضقةهلل الؿقجـقدة   عـ لؿ الجـربوتهلل بؼـقل الؽ  ـ ,: الوشق

الؿداد   ٕسؿ ء حؼ يؼ الؿخؾقق ت الؽ يـة   ع لؿ الجربوتهلل الؿنؿ ة عـهلل ط يػـة »

«  لؽؾؿ تهلل وعـهلل ققم   ٕسؿ ءهلل وعـهلل آخدبـ   لعؼقل
(8)

. 

ســؿك »: وقــهلل منــؿك  لر ــ ب إكــقاع ا الؿثــؾ إف طقكقــةهلل بؼــقل النــبزواري

«العدفـ ء أسـؿ ء ان أر ـ ب إكـقاع
(4)

. والنـبب   منـؿقة هـذا الــقع  ــ إســؿ ء 

اإللفقــة  لر ــ ب إكــقاع: أهنــ  الؿقجــهلل لؿــ    العــ لؿ الؿــ دي الؿشــ ههللهلل بؼــقل  ــ  

الوـــلرقد الـــذي بشـــ ههلل  ــــ إســـب ب إكؿـــ  هـــق  ــــ اســـؿ  ــــ إســـؿ ء » ـــهللرا: 

«الحنـك
(3)

. 

قجـقدات الظـ هدة والب طــة وك فـة عـقالؿ الغقـب جؿقع الؿ» ويؼول اخلؿقـي:

«والشف دة خ ضعة لوهلل قد أسؿ ء ان
(5)

. 

ولؿ  ك كت هذه الؿثؾ إف طقكقة هل الخ لؼ لؽؾ    كشـ ههلله   عـ لؿ الؿـ دة: 

ان »ك ن لؽؾ كقع   دي رب   النؿ ءهلل هق خ لؼف و قجهللههلل بؼقل الػقض الؽ   ,: 

 ـ أكقاع الخ يؼ   سؿ  ـ أسؿ يفهلل وذلؽ آسـؿ  سبح كف إكؿ  بخؾؼ وبهلل د كؾ كقع

«هق رب ذلؽ الـقعهلل وان سبح كف رب إر  ب
(6)

. 

                                 
 .936ص 8الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج  (9)

 .999ص 9الوػنقد الص   لؾؽ   , ج (8)

 .  863ص 9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)

 .455ص 7الحؽؿة الؿوع لقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)

 .459آداب الص ة لؾخؿقـل ص (5)

 .994ص9لص   لؾػقض الؽ   , جالوػنقد ا (6)



 555 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

هلل وٕجؾ هذا مؼـدر   فؾنـػة اإل ـداق عــهلل آرــل عشـدبة أهنـ  هـل أبـهلل ان 
فؾؾحؼ إول أبهلل عؿ لة فع لةهلل ٓ  جـقارح جنـؿ كقةهلل »بؼقل  هللر الهللبـ الشقدازي: 

«ط جقدههلل وجف ت ف عؾقوف وإف ضوف عؾك إ ق ء ؾ ذوات كقربةهلل هل وس ي
(9)

. 

ــذا  ــنن ه ــ م فؾنــػة أف طــقن اإل ــداققة  ؽــؾ وضــقحهلل ف ــ  كجــهلل أكػنـــ  أ  وهـ

الػقؾنقف بذهب إلك أن ألفة عب رة عـ سؾنؾةهلل  عضف  فقق  عضهلل و ـ  كـ ن  ــ 

اإللف إعؾك إلك أن اسوع ن  ؿ  محوف  ــ آلفـة:  ــ أجـؾ إبجـ د ومـهلل قد هـذا العـ لؿ 

ــقل:  ــفهلل  نــوخهلل و »الؿــ ديهلل بؼ ًٓ الؿقجــقد  ذام ــ  ــد كؿ ــق ان إكث ــهللع ه ــهلل   أ  عـ

«إسب ب الضدوربة كخهللٍم لف   إمؿ م عؿؾف
(8)

. 

وفؼ ف سػة الشقعة  قـ فؾنػة أف طقن و قـ العؼقهللة الشقعقةهلل  ــ خـ ل  واـا

 ء مؼنقؿ إسؿ ء والصػ ت اإللفقة إلك عؼقل طقلقة وعدضقةهلل  حقث مؽـقن إسـؿ

اإللفقة خ لؼة  ـ وجفهلل  خؾققة  ـ وجفهلل ف ٓسؿ إعظؿ هق الخ لؼ لؿ  محوـفهلل رـؿ 

الدحؿـ  خؾقق  ــ قبـؾ آسـؿ إعظـؿهلل وخـ لؼ لؾـدحقؿهلل رـؿ الـدحقؿ   الؿدمبـة 

كــّؾ اســؿ  ـــ أســؿ يف معــ لك عـــهلل أهــؾ ان »الث لثــةهلل وهؽــذاهلل بؼــقل حقــهللر أ ؾــل: 

« خؾقق  ـ وجفهلل خ لؼ  ـ وجف آخد
(4)

. 

هلل أن قدر ف سػة الشـقعة آرــل عشـدبة أن العؼـقل الطقلقـة والعدضـقة هـل و ع

أسؿ ء ان و ػ مف: اكوؼؾقا إلك الع لؿ الؿ ديهلل  صدحقـ  لكف  دآة مظفـد فقفـ  أسـؿ ء 

إّكـف معـ لك  فـقر النـؿ وات وإرضهلل أي: عـ لؿ »الحؼ و ػ مفهلل بؼـقل الخؿقــل: 

 لك  ؽؿـ ل مؼهلّلسـف  ـ هد    دايقفـ هلل الغقب والشف دةهلل وإرواح وإ ب ح. ففق معـ

«و فقره  هق  فقره مع لك
(3)

. 

                                 
 .79أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (9)
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 551 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ـ حقث هل هل   هدة   كؾ وقت وآنهلل وإكؿ  مغقب عؿـ  و قرة الدب 

ك ن عؾك  صده غش وة: أدت إلك احوج ب الحؼ عـف: ٓكشغ لف  ـ لـظد إلـك الخؾـؼهلل 

إلك خصقص إذا كظدت »هلل بؼقل الصهللر الشقدازي: عـ الـظد إلك الدب الؿعبقد 

ذات الؿــدآةهلل وكقهنــ   ـــ حهللبــهلل أو زجــ ج  ــث هلل حجبــؽ ذلــؽ عـــ   حظــف مؾــؽ 

الصــقرة الوــل فقفــ هلل وٓ بؽــقن هــل عـــهلل ذلــؽ  ظفــدا لفــ : لوؼقــهلله  وحصــده هلل وإذا 

قطعت الـظد عـ الحهللبهلل أو الزج جهلل ولؿ مـظد إلقف كظدا اسوؼ لق هلل  ؾ كظدا ارمب طقـ  

لؿؼ  ؾةهلل ومؾـؽ الخصق ـقة حؽؿفـ   ـ قهلل وإن معؾؼق : فعـهلل ذلؽ مـظد إلك الصقرة ا

لؿ بؽـ  ؾوػو  إلقفـ : فألجـؾ ذلـؽ لـؿ بؽــ الؿشـفقد  عقــف وجـقد ذلـؽ الؿديـل   

«كػنفهلل فقصقد خصق قف الؿدآه حج    عـ وجقده الحؼقؼل
(9)

. 

وإذا    أردك  الوعؿؼ أكثد   ففؿ هذه الؿش اة والؿؿ رؾة  قـ أسؿ ء ان و ـػ مف 

د   الخ رجهلل فنكـ  كجهلل ف سػة الشقعة آرـل عشدبة بدجعقن هذا و قـ    هق  قجق

بػقض  صػوف الوـل أراد  إذا    أراد أن ُبظفد  ػة  ـ  ػ مف: فنكف  إلك أن ان 

 ا . أن مظفد: فققجهلل   الخ رج  قجقد   دي عؾك  ثؾ الصػة الول ف ض ان 

ف الـدحؿـ: فقجـهلل   أن بظفد لؾخؾـؼ أكـف رحؿــ: فـ ض   سـؿ فنذا    أراد 

هلل هلل وهؽـذا   كـؾ اسـؿ  ــ أسـؿ ء ان الؽقن رحؿـ ء بصـقرون لــ  رحؿـة ان 
فؾؿ  ك ن قف را أوجهلل الؿظ هد الؼفدبةهلل الوـل بكمـب عؾقفـ  »بؼقل الصهللر الشقدازي: 

أرد الؼفدهلل  ـ الجحقؿ ودرك هت  وعؼ را  وحق هت  وعؼق  هتـ هلل وأ ـح ب س سـؾف هلل 

ـ والؽػـ رهلل وسـ يد إ ـدارهلل ولؿـ  كـ ن رحقؿـ  غػـقرا أوجـهلل وأغ لف   ــ الشـق طق

 ج لل الدحؿة والغػدان ك لعدش و   حقاه  ـ   يؽة الدحؿةهلل وك لجـة وأ ح ا  

ــ س   ســ يد إســؿ ء و ظ هدهــ   ــ رهلل وهؽــذا الؼق  ـــ الؿؼــد قـ والنــعهللاء وإخق

«و ش ههلله  والصػ ت و ج لقف  و ح كقف 
(8)

. 

                                 
 .468ص7الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي جالحؽؿة  (9)

 .937ص 8الؿدجع الن  ؼ ج  (8)



 552 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ة  ــ زم  ــ  أ ــؾقه  ـــ كــقن جؿقــع جزيقــ ت العــ لؿ وقــهلل الوــزم ف ســػة الشــقع

كؿــ  كــ ن آدم »الؿــ دي  ظــ هد و ــقر لألســؿ ء والصــػ ت اإللفقــةهلل بؼــقل أ ؾــل: 

 ظفد أسؿ ء الف ديهلل بؽـقن إ ؾـقف  ظفـد اسـؿف الؿضـّؾهلل وكؿـ  كـ ن  قسـك  ظفـد 

اسؿف الـّ فعهلل بؽقن فدعقن  ظفد اسؿف الّض رهلل وكـذلؽ جؿقـع الؿقجـقدات غقـدهؿ 

«قاك ت والـّب م ت والجؿ داتهلل حّوك الـّؿؾة والبّؼة ـ الحق
(9)

. 

إن الشقط ن الؾعقـ  خؾقق  ـ اسؿف الؿضؾ: لؼقلف معـ لك »: ويؼول افشرازي

حؽ بة عـف: فبؿ  أضؾـل
(8)

«﴾چ  ڇ  ڇ  ﴿. وققلف: 
(4)

. 

وبعورب الػقض الؽ  ـل  ـ أدق  ـ  قـ عؼقهللة ف سػة الشقعة   هـذه الؿنـللةهلل 

حظ  ـ  عـض إسـؿ ءهلل دون الؽـؾهلل  -سقى اإلكن ن  -ؾ  خؾقق لؽ»حقث بؼقل: 

ٿ   ٿ  ٿ    ﴿ كحظ الؿ يؽة  ـ اسؿ النّبقحهلل والؼـهلّلوسهلل ولـذلؽ قـ لقا :

وحظ الشقط ن  ـ اسـؿ الجبـ ر الؿوؽـربهلل ولـذلؽ عصـك واسـوؽربهلل . ﴾ٹ  ٹٹ  

وحظ الحققاك ت  ـ اسؿ النؿقع والبصقد والحل والؼـهللبدهلل وأ ـب هف هلل وحـظ الــ ر 

الؼف رهلل والفقاء  ـ الؾطقػهلل والؿ ء  ـ الـ فعهلل وإرض  ــ الصـبقرهلل وإدوبـة   ـ

النّؿقة  ـ الض رهلل والهللكق   ـ إولهلل وأخدة  ـ أخـدهلل إلـك غقـد ذلـؽ. واخـوص 

«اإلكن ن   لحظ  ـ جؿقع إسؿ ء
(3)

. 

ؾؿضـــؿون ـالمـــه أن ؾؽـــرام افػؾســـػي اإلذاؿـــي يؼـــوم يف اـــذا ظـــذ 

 تصورين:

اعوب ر أن الؿقجقدات الؿوؽثدة   الؽقن مظفـد جؿقـع إسـؿ ء  :افتصور األول

والصػ ت اإللفقةهلل وكؾ  حنبفهلل إذ ٓ بقجهلل  قجقد إٓ وهق  ظفد ٓسؿ إلفلهلل و ع 

فدًا لجؿقـع إسـؿ ء والصـػ ت  ظ بؽقن – اإلكن ن غقد –هذا فنكف ٓ بقجهلل  قجقد 

 اإللفقة.

                                 
 .445ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 لؿ مدد   الؼدآن الؽدبؿ آبة اذا الؾػظ. (8)

 .483ص8الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (4)

 .885عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (3)



 586 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ؾـك أن بؽـقن  ظفـدًا لجؿقـع الـذه ب إلـك أن لإلكنـ ن قـهللرة ع افتصور افهـاين:

 إسؿ ء والصػ ت اإللفقة.

الع لؿ الذي بؼ ل لف اإلكن ن الؽبقد  ظفـد »وبؼقم هذا الوصقر الػؾنػل عؾك أن 

ــة مػصــق  «إســؿ ء اإللفق
(9)

ــت كػنــف آســؿ  ــد هــق   القق . وهــذا اإلكنــ ن الؽبق

 ـع هـذا فــنن الجـ  ع لجؿقــع إسـؿ ء اإللفقـة. و "ان  "إعظـؿهلل أي لػـظ الج لـة 

اإلكنـ ن الـذي هـق آدمهلل »اإلكن ن الؽبقد هق آدم الحؼقؼلهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: 

ــ لؿ  ـــ الع ــق الؿخوصــد   ــ ن الصــغقدهلل وه ــف اإلكن ــ لؿهلل فنك ــقع الع ـــ  جؿ ــ رة ع عب

«الؽبقد
(8)

. 

عؾـك  ـقرمفهلل بؼـقل  ڠو ـ إفع ل الول فعؾف  آدم الحؼقؼل: أكـف خؾـؼ آدم 

 ـونـخة وكخبـة  ـوخبـة  ــ اإلكنـ ن الؽبقـد  ؿث  ـة  هذا اإلكن ن كنـخة»    هللرا: 

«القلهلل  ـ القالهلل
(4)

. 

وهذا اإلكن ن أد ل  خؾقق عؾك  قرة الـدحؿـ: ٕكـف  خؾـقق عؾـك  ـقرة 

هلل وهذا     ـدح  ـف النـبزواري عــهلل   اإلكن ن الؽبقدهلل الذي هق عؾك  قرة ان 

كن ن الؽبقد الذي هـق أكف مع لك خؾؼ آدم عؾك  قرمفهلل بشؿؾ اإل»ذكد أن    ورد  ـ 

« جؿقع الع لؿهلل وبشؿؾ  خوصده الذي هق اإلكن ن الؽ  ؾ واإلكن ن الصغقد
(3)

. 

ورد أن ان خؾؼ آدم عؾـك  ـقرمف دون سـ يد إ ـق ء: » ويف هذا يؼول الخؿقـي:

«فنكف  ظفد آسؿ الج  ع اإللفل ففق  قرة الحؼ عؾك    هل عؾقف
(5)

. 

رة اإلكنــ ن البشــدي  ــدآة محؽــل ومؿ رــؾ والق ــقل إلــك هــذا الؿؼــ مهلل و ــقدو

خؾـؼ  ـ  لـف  ــ  جؿقع إسؿ ء والصػ ت اإللفقـةهلل    وــ ول الجؿقـع: ٕن ان 

ٓ أن بخدجف   ـ الؼـقة إلـك أسؿ ء و ػ ت   كؾ إكن ن   لؼقةهلل و   عؾك اإلكن ن إ

 .الػعؾ

                                 
 .681الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (9)

 .988ص4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (8)

 .919أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (4)

 .989ص4ح  قة النبزواري عؾك إسػ ر ج (3)

 .961ص-959قـل صالوعؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿ (5)



 588 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

اإلكن ن عؾك قنؿقـ: قنؿ بؽقن ج  ع  لجؿقـع إسـؿ ء » يؼول حقدر اآلمع:

والّصػ ت   لؼّقةهلل ففق كّؾ إكن ن  طؾؼ . وقنـؿ بؽـقن ج  عـ  لجؿقـع ذلـؽ   لػعـؾهلل 

ففق كّؾ إكن ن ك  ؾ  ـ إكبق ء والّدسؾ وإولقـ ء وإ ـػق ء والعـ رفقـ  ـ ن عؾـك 

«حنب طبؼ هتؿ
(9)

. 

و ــػ مف   لػعــؾ: و ــقدورمف  ومؿؽـــ اإلكنــ ن  ـــ آمصــ ف  لســؿ ء ان 

  أسؿ يف و ػ مفهلل ٓ بـوؿ إٓ عــ طدبـؼ إبجـ د الؿـ سـبة  ـقـ  إكن كو  ؿ ر ً ن 

كّؾ  ـ  ـ ههلل الحـّؼ  ــقر »هلل فنن هلل وذلؽ   لوخؾؼ  لخ قف الن لؽ و قـ ان 

الحّؼ فنّكف ٓ بؼـهللر أن بصـؾ إلقـفهلل إٓ  عـهلل حصـقل الؿـ سـبة  قــف و قــفهلل  ــ الوجـّدد 

«عـف   لوخؾاؼ  لخ قف وآسوغـ ء والّوؼهللبف والّوـزبفهلل وأ ث ل ذلؽ الؿعّبد
(8)

. 

وذلؽ أن اإلكن ن    أن بعل إٓ وبنعك   مؼؾقـهلل  ــ حقلـف. رـؿ بلخـذ   مؼؾقـهلل 

إف ضؾ  ـ الـ س عـهلل كربههلل رؿ بنعك لؾوخؾؼ  لكؿؾ إخـ قهلل وإن كـ ن ذا كػـف 

أن »عزبزة: حدص عؾك أن بؽقن ع لؿ  أدبب هلل أو فؼقفـ هلل وهؽـذاهلل وقـهلل بحـدص عؾـك 

 هلل بعــك: ع لؿـ  عؼؾقـ   ضـ هق  لؾعـ لؿ العقــلهلل وإذا  ؾـغ إلـك هـذا بؽقن حؽقؿ  إلفقـ

الؿؼ م الذي هق عزبز الؿـ لهلل ببوغك أن بؽقن  وللف  ع رف  ر  كقـ هلل  ؼوـهللرا  وصـدف  ذا 

«عؾؿ  وعؿ  الدب سوقـهلل ف يزًا   لحنـققـهلل  وخؾؼ   لخ ق ان 
(4)

. 

ــ واــذا بصــقد هــذا اإلكنــ ن أد ــل  ؿــ ر ً ن  ع أســؿ يف الحنـــك   جؿق

 هـذا عــ -عؾـك وفـؼ أ ـقل ف سـػة الشـقعة- و ػ مف العؾق هلل ولؿ بوػدد الدب 

غقـد  وأ ـ   ـع عف هلل عؾك الشؿف كوؼهلّلم   لدمبةهلل عؾقف  وؼهللم  لكف إٓ البشدي اإلكن ن

قـ ل  عـض العـ رفقـ: لـقف  قــل و ـقـ رّ ـك فـدق إٓ أّكـل مؼـهلّل ت »ذلؽ فـ : ولـذا 

   لعبقدّبة.

فدق  قـ الحّؼ والؿظ هد إٓ أّكف  ؼهلّلم عؾقفـ    لـذاتهلل وهـل  وـلّخدة بعـك: لقف 

 عـف   ٓعوب رهلل وإٓ هل هق أو   لعؽف.

                                 
 .351ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .69ص 4الؿدجع الن  ؼ ج (8)

 .38ه  ش ص8ح  قة النبزواري عؾك الحؽؿة الؿوع لقة ج (4)



 585 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ــال بعضــفم: ــ ن  وؿ ــذايتهلل واإل ؽ ــ لػؼد ال ــك:   ــل  شــقئقـ. بعـ ـــ رّ  ــّؾ   ــ  أق أك

«الذايت
(9)

. 

و  »و ـ مؿؽـ  ـ هذا: فؼـهلل  ؾـغ أعؾـك الؿدامـب اإلكنـ كقةهلل بؼـقل الخؿقــل: 

بوحــقل اإلكنــ ن إلــك حؼقؼــة إســؿ ء والصــػ تهلل  ــؾ إلــك  ــقرة اســؿ ان الـوقجــة 

إعظؿهلل و ظفده. وهـذه هـل الغ بـة الؼصـقى لؽؿـ ل اإلكنـ ن و ـوفـك رجـ ء أهـؾ 

«ان
(8)

. 

وهــذه الػؽــدة الػؾنــػقة هــل  ــ  بعــدف   الوشــقع الػؾنــػل   لخ فــة اإللفقــةهلل 

 ــ أسـؿ ء حنــك و ـػ ت  أحب أن ُبعدفهلل وأن ُبظفد    لف وخ  وف  أن ان 

هلل عؾق : فلف ض الػقض  ـ ذامف الؽ  ؾـة: فظفـد   الخـ رج وجـقد هـق  ـقرة ن 
الخ فــة هــل الخ فــة   الظفــقر »بؼــقل الخؿقـــل   معدبــػ الخ فــة اإللفقــة: 

«واإلف ضة والوعّقـ   ٕسؿ ء وآمص ف   لصػ ت
(4)

. 

 واذه اخلالؾة اإلهلقة تـؼسم إػ ؿسؿغ:

 ول: افوجوإ افؽبر:افؼسم األ

الؿــداد  ــ لقجقد الؽبقــد: القجــقد الجــ  ع لؽــؾ الؿقجــقداتهلل وهــذه الخؾقػــة 

اإللفقة منؿك   فؾنػة اإل داق  عهللة أسؿ ء. وإن ك ن أ ـفد هـذه إسـؿ ء جؿقعـو 

هق اإلكن ن الؽ  ؾ. الذي بدى ف سـػة الشـقعة أكـف القجـقد  ؿـ  حـقىهلل إضـ فة إلـك 

اإلكنـ ن الؽ  ـؾ الـذي بؽـقن آدم »قل الخؿقــل: هلل بؼـكقكف عؾك  قرة الدحؿـ 

أ ق البشد فددًا  ـفهلل أكرب آبة و ظفد ٕسؿ ء و ػ ت الحؼ سبح كفهلل وأكـف  ثـؾ الحـؼ 

«الؿوع لل وآبوف
(3)

. 

«  القجقد غقده مع لك»و عـك هذا: أكف ٓ بقجهلل 
(5)

. 

                                 
 .664ص -668ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر آ ؾل ص (9)

 .439إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (8)

 .98ة والقٓبة لؾخؿقـل ص صب ح الفهللابة إلك الخ ف (4)

 .716إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (3)

 .467ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ والبحد الخضؿ لحقهللر أ ؾل ج (5)



 588 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 افؼسم افهاين: اإلكسان افبؼي:

 ــ أسـؿ ء و ـػ ت:   ـ  ن   وك    مؿؽـ إكن ن  شدي  ـ الوحؾل  جؿقـع

 فؼهلل   ر إكن كو ك     ؿ ر  لإلكن ن الؽ  ؾ الؽبقد.

 و ـػ مف  وو قػة هذا اإلكنـ ن البشـدي الؽ  ـؾ هـل: إ فـ ر أسـؿ ء ان 
هلل ومظفــد  ـــف : فقػعــؾهلل ولؽـــ فعؾــف هــق فعــؾ ان ڠلبـــل جـنــف  ـــ  ـــل آدم 

ؿـ  بجـهلله وبـداه وبنـوؼبؾف فؽؾ»هلل بؼـقل الطب طبـ يل:  ػ تهلل ولؽـف   ـػ ت ان 

هلل وكـذلؽ   أفع لـفهلل ففـذا اإلكنـ ن الؽ  ـؾ بـدى الحـؼ فنكؿ  بجهلل الحؼ القاحهلل 

  لحؼهلل والخؾؼ   لحؼهلل وٓ بشغؾف  لء عـ  ـلءهلل وٓ  ـلن عــ  ـلنهلل فقظفـد فقـف 

« ػ ت الحؼهلل وبصهللر  ـف أفع لف مع لك
(9)

. 

       

 

قعة آرــل عشـدبةهلل الـذبـ هذا هق مقحقهلل إسـؿ ء والصـػ ت عــهلل ف سـػة الشـ

بؼدرون أن  ـ لؿ بعوؼهلل اذا الوقحقهلل العدف ,: فؼهلل وقع   الشـدكهلل بؼـقل الخؿقــل: 

«ف لقققع   حج ب إسؿ ء والصػ ت  دك أسؿ يل و ػ يت»
(8)

 . 

 و ـ  قر الخطـل والخؾـؾ   هـذا الؿـذهب الػؾنـػل: أكـف فنـد كوـ ب ان 
راد الق ـقل إلـك الحؼقؼـةهلل أن بػنـد كـ م ان  وبع  الفقىهلل  قـؿ  القاجب عؾك  ـ أ

  ـ خ ل الـظد إلك أب ت إخدى   كو  ف هلل ملسو هيلع هللا ىلص هلل أو الـظـد إلـك ســة كبقـف

وأر ر الؿـؼقلـة عــ الصـح  ة رضـل ان عــفؿهلل وعؾـك فـؼ  ـ  هـق  عـدوف   لغـة 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿: العــــــدب: لؼقلــــــف 

 ذهــ ب فــنن وعؾقــف. [995 – 998الشــعداء: ] ﴾ۀ     ۀ  ہ    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

عؾـك وجـقد الؿنـؿكهلل  بـهللل و ؼق  ـف  ـػنف: ق يؿ  لء آسؿ أن إلك الشقعة ف سػة

 ققل  ددود.

                                 
 .398الؿـ   ت والـبقات ضؿـ  جؿقع رس يؾ الطب طب يل ص (9)

 .97معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص (8)



 582 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هلل وهـق أن ورؿة أ ـد آخـدهلل بـربز لــ  رك كـة هـذا الػفـؿ الػؾنـػل ٕسـؿ ء ان 

أي ع لؿ العؼقل الطقلقـة  -همٓء الػ سػة بذهبقن    قضع إلك أن الع لؿ  لجؿعف 

 عب رة عـ اسؿ ان إعظؿ. -والعدضقة  ع ع لؿ الؿ دة 

و   قضــع آخــد بــذهبقن إلــك أن عــ لؿ الؿــ دة إكؿــ  هــق  ظــ هد و ــقر لعــ لؿ 

العؼقل. وهذا    بجعؾـ  كون ءل    ف يهللة كقن إسؿ ء اإللفقة الؿؽقكة لع لؿ العؼقل 

 مـعؽف   ع لؿ الؿ دة.

ٓسؿ هق الع  ة: وٕجؾ هذا اكعؽف      عـ لؿ العؼـقل   عـ لؿ إن ا إن ؿؾتم:

 ــ أسـؿ ء و ـػ ت. قؾــ : إن  الؿ دة: لؽل بعؾؿ  ـ   ع لؿ الؿ دة حؼقؼة    ن 

 ك ن ع لؿ الؿ دة جزء  ـ اسؿ ان إعظؿ : فؽقػ بجفؾ حؼقؼة أسؿ ء ان و ػ مف.

سؿ إعظؿ: ٕكف بؽـقن  ظفـدًا وإن قؾوؿ: إن ع لؿ الؿ دة إكؿ    ر جزءًا  ـ آ

لؿ    ع لؿ العؼقلهلل الول هل أ ؾ    بظفد  ــ أسـؿ ء إلفقـة   الخـ رج: ولـذا كـ ن 

الحؽؿ لأل ؾهلل ٓ لؾؿ دة الول لؿ بؽـ لفـ  إٓ أن معؽـف  ـ    عـ لؿ العؼـقل. قؾــ : 

هؾ هذه الؿقجـقدات الؿ دبـة مظفـد إسـؿ ء اإللفقـة  شـعقر  ـفـ هلل أم هـل ٓ مشـعد 

  ؿ  مؼقم  ف. شلء 

إن قؾوؿ: هل   حبة عؾؿ و عقر  ؿ  مؼقم  ف. قؾـ : هذا   طؾ: ٕكف بؾزم  ـ هذا 

أن جؿقع الؿقجقدات الؿ دبة عؾك عؾؿ اذا إ ؾ الػؾنػل: لشعقره   ؿ  مؼقم  ـف 

و ػ مفهلل فؾؿ  ك ن أكثد الخؾؼ عؾك جفؾ م م اـذا الوـظقـد   ـ إ ف ر ٕسؿ ء ان 

 ؼقل   ط .الػؾنػل: ك ن هذا ال

 ـ  عؾـؿ  إن هذه الؿقجقدات الؿ دبـة معؽـف ومظفـد أسـؿ ء ان  وإن ؿؾتم:

 ـف . قؾـ : هذا ٓ بعػقؽؿ  ـ الؾقازم الب طؾة لؿذهبؽؿ الػؾنػل: ٕكف بؾـزم  ــ هـذا 

أن مؽقن جؿقع الؿقجقدات الؿ دبة ك  ؾة: ٕهن   ظ هد ٕسؿ ء إلفقة ك  ؾـة: وعؾـك 

:  ـخص ك  ـؾ: ڤة م ربخقـ هلل  ثـؾ ق مـؾ الحنـقـ هذا فنن الشخصق ت الؿـبـقذ

 ٕكف بحؽل وبظفد لـ  اسؿ و ػة  ـ أسؿ ء ان و ػ مفهلل وهذا  عؾقم البط ن.



 586 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ومن افؾوازم افدافة ظـذ بطـالن مـذاب ؾالشـػة افشـقعة االثــي ظؼـية يف 

أهنؿ بصـدحقن  ـلن إسـؿ ء اإللفقـة خ لؼـة  ــ وجـفهلل  توحقد األشامء وافصػاىل؛

فهلل  حقث بخؾـؼ كـؾ اسـؿ إلفـل  عـض إسـؿ ء الحنــكهلل  ـع كقكـف  خؾققة  ـ وج

  خؾققو ٓسؿ إلفل بنبؼف   الؿدمبة. و ثؾ هذا بؽػل    ق ن  ط ن هذا الؿذهب.

وأ   الذه ب إلك أن الؿثؾ إف طقكقة هل الؿقجهلل والؿهلل د لألعق ن الخ رجقـة 

قفـ   ــ عؾـؿ إلفـلهلل الؿقجقدة   ع لؿ الؿـ دةهلل وهـل   هـذا مـهلل ده  عؾـك وفـؼ  ـ  ف

 بعدف فؾنػقو   ٕعق ن الث  وة. ففق ققل ٓ بؿؽـ أن بجوؿع  ع دبـ اإلس م.

ولقف هذا ققلـ  وحنب.  ؾ هق ققل  قجقد   كوـب عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـلهلل 

ول قّؾ  ـ سؾؿ  ـ الؼقل  نرب هت : »بؼقل آبة ان الربوجددي:  الؼقل   ٕعق ن الث  وة الا

«ه  ٓ بؽ د بؿؽـ الجؿع  قـ الوقحقهلل و قـ آلوزام ا لؾغػؾة عـ  ػ سهلل
(9)

. 

لؽــؾ كــقع  ــ دي  ثــ ل أف طــق,  أن إن الوشــقع الػؾنــػل بؼــقم عؾــك ثــم كؼــول:

واحهللهلل هق ر ف الذي بخؾؼف وبهلل ده. و ع هذا فنن ف سػة الشقعة بـذهبقن إلـك أن  ـ  

ؿة: ك ن  ظفـدًا هلل فؿـ  فدت  ـف  ػة الدح  ع لؿ الؿ دة هق  ظفد لصػ ت ان 

 . وهؽذا.هلل و ـ ك كت العزة فقف أ فد ك ن  ظفدًا لعزة ان لدحؿة ان 

إن ك ن لؽؾ كقع   دي  قجهلل و ثؾ أف طق, واحهللهلل فؿـ أبـ أمت  واـا كؼول:

ـــ الؿثــؾ  ــوؿ:   ــة؟ إن قؾ ــة الؿعقـ ــقاع الؿ دب ــقدة   إك ــدة الؿقج الصــػ ت الؿوؽث

حـ د الؿثـؾ إف طقكقـة  شـوؿؾ عؾـك جؿقـع إف طق, الـذي أوجـهلله. قؾــ : هـؾ آ

 إسؿ ء والصػ ت اإللفقة أم عؾك  عضف ؟

إن آحــ د الؿثـؾ إف طقكقــة  شـوؿؾ عؾــك جؿقـع إســؿ ء والصــػ ت  إن ؿؾـتم:

اإللفقة: وٕجؾ هذا مؿؽـ كؾ عؼؾ  ـ هذه الؿثؾ  ـ مزوبهلل الؿ دب ت الول أوجهلله  

ــف منـ وي ومؿ رـؾ الؿثـؾ إف طقكقـة:  ؿ  أراد  ـ إسؿ ء والصػ ت. قؾـ : بؾزم  

لحق زهت  جؿقع  لؾؽؿ ل اإللفـل: رـؿ هـذا بؾـزم  ــف منـ وي الؿقجـقدات الؿ دبـة   

الشؽؾ والصقرة: لون وي ومؿ رؾ الؿثؾ إف طقكقة الؿقجـهللة لفـ هلل ولؿـ  كـ ن هـذا 

   ط ً  هللٓلة الؿش ههللة: ك ن هذا الؼقل   ط .
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ــتم: ــؾ إف  وإن ؿؾ ــع إســؿ ء والصــػ ت إن آحــ د الؿث ــة ٓ مشــؿؾ جؿق طقكق

اإللفقة  ـ حقث أح دهلل  ـؾ لؽـؾ  ـفـ   ـػ ت خ  ـة بوصـػ اـ . قؾــ : فـنذا أراد 

الـقع اإلكن , أن بوحؾك  صػة ٓ مقجهلل فقؿـ أوجهلله  ـ الؿثـؾ إف طقكقـةهلل فؿـ ذا 

 بػعؾ؟

ل بلخــذه   ـــ الؿثــؾ إف طقكقــة إخــدى. قؾـــ : ٓزم هــذا أن الؿثــ  إن ؿؾــتم:

الؿقجهلل لإلكن ن لؿ بقجهلله ك قص  فؼطهلل  ؾ ك ن ك قص    ذامف: و وك  ـ  كـ ن ك قصـو 

 : فبطؾ هذا آحوؿ ل.لؿ بصح أن بؼ ل: إكف اسؿ  ـ اسؿ ء ان 

وإن قؾــوؿ: إكــف ٓ بؿؽـــ ٕي إكنــ ن أن بطؿــع   الوحؾــل  صــػة ٓ مقجــهلل فقؿــ  

جـقد إكنـ ن ك  ـؾ: بجؿـع أوجهلله  ــ الؿثـؾ إف طقكقـة. قؾــ : إذن  طـؾ الؼـقل  ق

 وبوحؾك  جؿقع إسؿ ء والصػ ت اإللفقة.

وطؾى جؿقوع االحتؿواالت بطول الؼوول بفوذه العؼوول العرضوقة, الؿسوؿاة بالؿثول 

األفالصوكقة, والذهاب إلى أكفا أسؿاء إلفقة3 وكول هوذا يمكود سوؼوط موذهب التشوقع 

 الػؾسػي يف أسؿاء اهلل وصػاته.

ــقـ  جــ ء  طــ ن هــذا ا ــ  بب ــل عشــدبة و ؿ لؿــذهب: أن ف ســػة الشــقعة آرـ

بصدحقن  لن الؽقن و   حقى عب رة عـ أسؿ ء إلفقةهلل وأن لؽؾ  لء   هذا الؽـقن 

ــؾ  ــف مؿــ م آخــو فهلل كؿــ  هــق ح  ــؾ   لوؼ   ــف وبضــ ده وبخوؾــػ  ع  ــلء بؼ  ؾ

وآخو ف  قـ إكبق ء والؽػ رهلل وغقد هذا  ـ أكـقاع الوصـ دم: وٕجـؾ هـذا ك كـت 

اإللفقة موص رع  ع  عضف  البعضهلل وهـل   مصـ رعف   ـع  عضـف  الـبعضهلل إسؿ ء 

أن بؽــقن  ظفــد  عــض إســؿ ء  غؾق ــ  »لفــ  دول ودورانهلل وآرــ ر وأحؽــ مهلل فقجــقز 

  لـنبة إلك الـبعض أخـدهلل وكـذلؽ أحؽ  ـف ودوراكـف فظفـقر الؼق  ـة  ــ  غؾق ّقـة 

 ٔخدةهلل وقـف عؾـك هـذا جؿقـع إسؿ ء الؿوعؾاؼة   لهللكق  وغؾبة إسـؿ ء الؿوعؾاؼـة  ـ

«إسؿ ء   جؿقع إوق ت
(9)

. 
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 585 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

فؼقلفؿ  وص رع إسؿ ء والصػ ت اإللفقة  ع  عضف  البعضهلل بؽػل   الهللٓلـة 

 عؾك  ط ن  ذهبفؿ.

رؿ بؼ ل: إن  ؿ  بهللل عؾك  ط ن هذا الوصقر الػؾنػل: أكف جـد ف سـػة الشـقعة 

ـ دبــ اإلسـ مهلل فبعـهلل أن داكـقا  ـلن آرـل عشدبة إلك    بعؾؿ  ط كف   ٓضـطدار  ـ

هلل وهـق  ـ  بنـؿك  وقحقـهلل الخ  ـة. إسؿ ء اإللفقة ذوات محجبـ  عـ رؤبـة ان 

قدروا أكف ٓ  هلل  ـ اإلبؿ ن  وقحقهلل خ  ة الخ  ةهلل وهق مقحقـهلل بؼـقم عؾـك اإلبؿـ ن 

الػــدق  ــقـ هــذا الوقحقــهلل ومقحقــهلل خــ ّص » قحــهللة القجــقدهلل بؼــقل حقــهللر أ ؾــل: 

 عؾـك الوقّكـؾ الخ ص  ـ أه
ّ
ؾ انهلل وهق أّن الوقحقهلل الؿخصقص  لهؾ الطدبؼة  بـل

والونؾقؿ والدض  وأخقاهت هلل  ـقط  وحصقؾ الؿؼ   ت والؿدامـب والوخؾاـؼ  ـلخ ق 

ان وآّمص ف  صػ مفهلل وهذا كؾاف  ـ   ب الوقحقهلل الق ػل الاذي بؼوضـل القا ـػ 

هلل  ـؾ هـق عـقـ الؽثـدة: ّٕكـف  شـوؿؾ والؿق قف والصػةهلل وهذا ٓ بخؾقا  ـ الؽثدة

عؾك الؿقّكؾ والؿوقّكؾهلل والداضل والؿدضل وأ ث ل ذلـؽهلل و ـقـ الؽثـدة والوقحقـهلل 

 عؾـك الػــ ء الؿحـض والطؿـف الؽؾاـلهلل 
ّ
ّقة. ومقحقهلل خـ ّص الخـ ص  بــل  ب بـة كؾا

والعبـقر عـــ جؿقــع الؿؼ  ـ ت والؿدامــب واإلضــ ف ت وآعوبـ رات حّوــك القجــقد 

«ومقا عف
(9)

. 

وبعود أن ضفوور لـووا أن طرفوواء الشووقعة االثـوي طشوورية يووذهبون إلووى أن االسووم شوويء 

 يرون أكفم – كتبفم من كصا كؼؾـاه ما خالل من –موجود بالذات يف الخارج, وتلكد لـا 

 البحث إلى الدخول من بد ال. الحسـى اهلل أسؿاء من اسم وهو إال موجود يوجد ال أكه

 الػؾسوػي التشوقع يف يعورف موا وهوو, اإللفقوة بالوذات الحسوـى األسوؿاء هوذه طالقة يف

 .التالي موضوطـا وهو, الذاتي بالتوحقد
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 انًطهة انثاَي

 ٔحذج انٕجٕد في انرشيع انفهسفي

 

اإلبؿ ن   لذات اإللفقة أ ؾ إ قل   العؼقهللة اإلس  قةهلل وهذا إ ؾ بؼـقم 

الـؼـ يصهلل   يــة عــ جؿقـع  عؾك إرب ت ذات إلفقة  وصػة   لؽؿ لهلل  ـزهة عـ جؿقع

الؿؿؽـــ ت الـ قصــةهلل  نــوؾؼة  ــذاهت  الؽ  ؾــة عـــ  ؿ زجــة أو  خ لطــة الؿخؾققــ ت 

 الح درة.

وأ     فؾنػة اإل داق فنن اإلبؿ ن   لذات اإللفقة بنؿك   لوقحقهلل الذايتهلل وهق 

عب رة عــ إسـؼ ط كـّؾ ذات ووجـقد عــ الـظـدهلل حّوـك بصـؾ  ـ حبف إلـك القجـقد »

«هلل والذات البحت الخ ّص الاذي هق ُ قجهلل كّؾ َ قجقدالؿطؾؼ الؿحض
(9)

. 

ف   هلل لؾؿقحهلل اذا الوقحقهلل أن بوج وز    سبؼ  ــ أن   القجـقد أ ـؾ هـق ان 

 ٓ هلل و قرة محؽل لــ  حؼقؼـة هـذا اإللـفهلل هـل عـ لؿ اإل ؽـ نهلل  ـع اإلبؿـ ن  لكـف

ل الخؿقـــل: هلل الــذي بقجــهلل الؿقجــقدات   ذامــفهلل بؼــقبقجــهلل   الخــ رج إٓ ان 

الوقحقهلل الذايت اضؿح ل الذوات لهللى ذامف. والوـزبف   ذلؽ الؿؼ م عهللم رؤبة إّكّقة »

«وهقّبةهلل سقى الفقّبة إحهللّبة
(8)

. 

لقف لـف حـهلل  ولؽل بصؾ الؿقحهلل إلك هذا الوقحقهلل ٓ  هلل لف أن بم ـ  لن ان 

«ف لف حهللالقاجب مع لك ٓ   هقة لف: فؾق»بحهلله عـ غقدههلل بؼقل الطب طب يل: 
(4)

. 
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لـقف لـذات ان   هقـة مخصصـف  ــقع خـ ص  ــ » ويؼول مرتضى مطفري:

«القجقد الؿحهللود
(9)

. 

ولــقف  عـــك هــذا أن بعوؼــهلل أكــف ٓ بقجــهلل   الخــ رج  قجــقدات  ؿؽـــةهلل أو أن 

بحؾ أو بوحهلل  ع هذه الؿقجـقداتهلل  ـؾ الؿـداد أن بـم ـ  ـلن  بذهب إلك أن ان 

القجـقد »هلل بؼـقل الػـقض الؽ  ـ ,: ن هـق ان القجقد الج  ع لؾقجقب واإل ؽـ 

القجقد واحهللهلل وأّكف  ». وبؼقل حقهللر أ ؾل: »(8)البحت الخ لص الحؼ هق: ان 

«الحّؼ مع لكهلل وأّكف لقف   القجقد غقده
(4)

 . 

بـوؼـؾ  ـــ مصــقر فؾنـػل ضــ لهلل إلــك مصــقر  ف لنـ يد النــ لؽ إلــك ان  إذن

قجقد بـؼنؿ إلك  قجقدبـ: أحـهللهؿ  واجـب. فؾنػل أضؾهلل فبعهلل أن ك ن بدى أن ال

والث ,  ؿؽـ. ذاهبو إلك أن الثـ ,  ـقرة لـألول. أخـذ الػقؾنـقف اإل ـداقل بـؽـد 

الؼقل  ثـ يقة القجقدهلل وبذهب إلك أكف ٓ وجقد إٓ لذات واحهللةهلل ق يؿـة  ـذاهت هلل هـل 

خؿقــل: هلل وهذا هق النػد الثـ ,  ــ إسـػ ر العؼؾقـة إر عـةهلل بؼـقل الذات ان 

بلخذ   النػد الث ,. وهق  ـ الحّؼ الؿؼّقهلل إلك الحّؼ الؿطؾؼ. فقضؿحّؾ الفقّبـ ت »

ّقـة لهللبـفهلل وبؼـقم قق  وـف الؽـربى:  القجقدّبة عــهلله وبنـوفؾؽ الوعّقــ ت الخؾؼّقـة   لؽؾا

 ظفقر القحهللة الو ّ ةهلل وبوجؾاك الحّؼ لف  ؿؼ م وحهللاكّقوف. وعـهلل ذلؽ ٓ بـدى إ ـق ء 

«أ  
(3)

.   

والوػنقد الػؾنػل لؾؼقل  وؿـ هل القجـقد الؿطؾـؼ  ـع القجـقد الؿؼقـهلل   ذات 

واحهللةهلل بؼقم عؾك الؼقل  لكف ٓ وجقد   الخ رج لغقد القجقد الؿطؾؼهلل بؼقل حقـهللر 

«   عهللا القجقد الؿطؾؼ لقف إٓ العهللم الؿحض»أ ؾل: 
(5)

. 

                                 
. مــللقػ:  دمضــك  طفــديهلل الــهللار اإلســ  قة لؾطب عــة والـشــد 51ص  رحــ ب هنــج الب غــة  (9)

 م.9998هـ ــ 9394والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

 .47عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (8)

 .467ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (4)

 .88 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (3)

 .58 ؾل صج  ع إسدار لحقهللر أ (5)



 528 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ربـت  ؽـؾ »: و  الققت كػنف فـنن القجـقد الؿطؾـؼ هـق الــقرهلل بؼـقل الخؿقــل

وضقح   العؾقم الػؾنػقة الع لقة والؿع رف اإللفقة الحؼـة أن حؼقؼـة القجـقدهلل هـل 

حؼقؼة الـقرهلل وأهنؿ  عـقاك ن بحؽق ن عــ حؼقؼـة  نـقطة واحـهللةهلل  ــ دون أن بؽـقن 

«هـ ك مؽّثد ومعهللد
(9)

. 

و عهلل أن ذهب ف سػة الشـقعة آرــل عشـدبة إلـك  ـ  سـبؼهلل أخـذوا بؼـدرون أن 

هلل بؼـقل الػـقض ؿطؾـؼ وكـقر إكـقار  ـلء واحـهللهلل هـق حؼقؼـة ذات ان القجقد ال

القجقد  ـ حقث ذامف ٓ اسؿ لفهلل وٓ كعتهلل ف ٓسؿ ان الؿوضؿـ لنـ يد »الؽ   ,: 

«إسؿ ء هق القجقد الؿطؾؼهلل وهق  عقـف آسؿ الـقر
(8)

. 

أ فـد إ ـق ء هـق طبقعـة القجـقد الؿطؾـؼ  ؿـ  هـق »وبؼقل الصـهللر الشـقدازي: 

طؾؼ وهق كػف حؼقؼة القاجـب معـ لك ولـقف  ـلء  ــ إ ـق ء غقـد الحـؼ إول  

«كػف حؼقؼة القجقد
(4)

. 

فثبت  جؿقع    ذكد أكف مع لك كقر الــقرهلل وأبضـ  القجـقد » ويؼول افسبزواري:

«الؿطؾؼ
(3)

. 

وجــقد جــ  ع لؾؽثــدةهلل و ــع هــذا فؾــقف  شــلء  ـفــ   عقـــف  فــنن ان  وظؾقــه

 .حهللة  عقـ الؽثدة والؽثدة   عقـ الق القحهللة وخصق فهلل  ؾ هق 

القجــقد الحــؼ الؿطؾــؼ ٓ بغــ بد الؽــؾهلل وٓ بغــ بد » يؼــول افػــق  افؽاصــاين:

البعضهلل لؽـف كؾقة الؽؾ وجزيقة الجزء كنبو ذامقة لفهلل ففـق ٓ بـحصـد   الجـزءهلل وٓ 

ّبوـف   الؽؾهلل ففق  ع كقكف فقفؿ  عقـفؿ هلل ٓ بغ بد ك ً  ـفؿ    خصق ـفؿ هلل وٓ غقد

 .ؼة عـ الؽؾقة والجزيقةهلل واإلط ق  أحهللبة جؿعف اإلط قل    طؾ

                                 
 .581إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (9)

 .844عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (8)

 .86أسدار أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (4)

 .967ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (3)
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فؿ    الحؼقؼة إٓ وجقد  طؾؼهلل ووجـقد  ؼّقـهللهلل وحؼقؼـة القجـقد فقفؿـ  حؼقؼـة 

واحهللةهلل واإلط ق والوعّقـ والوؼّقـهلل كنـب ذامقـة لـفهلل ومؾـؽ الؿعـ , والـنـب لقنـت 

ــؾ دون القجــقدهلل فــ  مؿــ  ــؾهلل ولؽـــ زايــهللة عؾقفــ  إٓ   الوعؼِّ بز وٓ مغــ بد إٓ   الوعؼِّ

«العؼقل الضعقػة مغؾط
(9)

. 

هلل إحهللبة إلك لؾقاحهللبة رد حؼقؼوف   هق -الػؾنػل الوشقع  -ف لوقحقهلل الذايت 

هلل إحهللبـة الـذات مطـقر عــ ك  ـ  مؽثد القاحهللبة   القاقعة الؽثدة اعوب ر خ ل  ـ

 كـ م  »: النـبزواري بؼـقل هللأ قاجـف  ـع البحـد  ثـ ل القاحهللبـة  ع إحهللبة و ث ل

«لؿقجوا   لبحد الوقحقهلل مؿثقؾ الش  خقـ العدف ء
(8)

. 

 ـــ  ــ ههلل البحــد وإ ــقاج والؼطــدات عؾــك القجــف » ويؼــول حقــدر اآلمــع:

ــقاج والؼطــدات  ــة وجــقد إٓ لؾبحــدهلل وإ  ــقف   الحؼقؼ ــف ل ــدف أّك الؿــذكقرهلل وع

ػــ ء والفـ ك والـّزوالهلل  عهللو  ت   كػف إ ـد: ّٕكفـ  سـ عة فنـ عة    عـدض ال

وق ل: لقف   الحؼقؼة وٓ   الخ رج إٓ البحد. فؽـذلؽ  ــ  ـ ههلل الحـّؼ والخؾـؼ 

والؿظــ هد عؾــك  ــ  بؼــّدرهلل وعــدف أّكــف لــقف   الحؼقؼــة وجــقد إٓ لؾحــّؼهلل والخؾــؼ 

والؿظ هد  عهللو  ت   كػف إ د: ّٕكفؿ آك  فآك     عـدض الـزوال والفـ كهلل فنّكـف 

«أن بؼقل: لقف   الحؼقؼة وٓ   الخ رج إٓ الحّؼ  بجقز لف أبض 
(4)

. 

هلل هــق  ــ  وإربــ ت حؼقؼــة واحــهللة  شــوؿؾة عؾــك كــؾ  ــ  بقجــهللهلل هــل ذات ان 

بعدف  جؿع الجؿعهلل أو   لػدق  عهلل الجؿعهلل أو  لحهللبة الجؿـعهلل عؾـك خـ ف لػظـل 

ذات    فؾنػة اإل داقهلل والؿداد  ـ هذا: الـذه ب إلـك أكـف ٓ بقجـهلل   الخـ رج إٓ

 ـ اط ق ومؼققهللهلل وفعؾ واكػع لهلل وملرقد ومـلّرد. »واحهللة  شوؿؾة عؾك كؾ    بقجهللهلل 

«ففل  طؾؼة  ـ وجفهلل  ؼّقهللة  ـ وجفهلل فّع لة   عوب رهلل  ـػعؾة   عوب ر
(3)

. 

                                 
 .39عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .78 دح كرباس الفهللى لؾنبزواري ص  (8)

 .894ص4ظؿ لحقهللر أ ؾل جمػنقد الؿحقط إع (4)

 .689ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (3)



 528 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وأحهللبة الجؿع الول لف  الػعؾ وإ دهلل  ع الؼبقل لأل دهلل هـل اسـؿ ان إعظـؿهلل 

اعوبـ ر الـذات حنـب »ؿطؾؼهلل بؼقل الخؿقــل: الذي هق أول معقـ وقع   القجقد ال

 ؼـ م القاحهللبـةهلل و ؼــ م جؿـع إســؿ ء والصـػ تهلل الــذي عـرب عـــف  ؿؼـ م القاحهللبــة 

و ؼ م إحهللبة لجؿع إسؿ ء وجؿع الجؿع وغقد ذلؽهلل وبؼ ل لفذا الؿؼـ م   عوبـ ر 

«"ان" ؼ م أحهللبة الجؿع:  ؼ م آسؿ إعظؿ وآسؿ الج  ع 
(9)

. 

ربت أّن غقده معـ لك عـهللم  حـضهلل فـ  بصـؾح لؾؼ  ؾّقـة. » آلمع:ويؼول حقدر ا

ــ   ً  ـــ  ــ ع   ـــ وجــفهلل ق ــك: بؽــقن ف ــؾهلل أعـ فقـبغــل أن بؽــقن هــق الػ عــؾ والؼ  

«وجف
(8)

. 

هلل و ـ  الؿقجـقدات إٓ  دامـب ف لقجقد و   فقف  ـ  قجقدات هـق ذات ان 

وجـقد  نـوؼؾهلل هـق:  ك  ئة عـ مجؾق مف اإللفقةهلل ولؽـ لقف كؿ  ُبوقهؿ  ــ أن هــ ك

هلل وهــق  ذامــف هلل  ــؾ  ــ  رــؿ إٓ ان العؼــؾ إولهلل الــذي وجــهلل  نــبب مجؾــل ان 

لقف لف ق  ؾ لؾوجؾل غقد ذامفهلل فؿ   ف الوجؾل »بوجؾك لذامفهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

والؿوجؾل والؿوجؾك لف كؾف   لء واحهللهلل ولقف هـ ك أ ـدان: ذات العؼـؾهلل ومجؾـك 

«الحؼ لف
(4)

. 

ــول افػــق  افؽاصــاين:ويف اد ــى كػســه يؼ ــقض والؿنــوػقض » عـ ــقف لؾؿػ ل

هقبو نهلل وإط ق  ثؾ هذه إلػ ظ  ـ ضـقؼ العبـ رةهلل فـنذن مؾـؽ إفـداد  ــ حقـث 

وجقداهت  واسوغـ يف   وؾـؽ الجفـة لقنـت أ ـقرًا وراء مؾـؽ الجفـةهلل وأ ـ   ــ حقـث 

«ذواهت  ففل  عهللو  ت  دفة
(3)

. 

                                 
 .693إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (9)

 .681ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (8)

 .836ص5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (4)

 .815الؽ   , صعقـ القؼقـ لؾػقض  (3)
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 -والػـقض الؿػـقض  ـقـ: أي-ــف   ذامـف و قـ  ـ  وجـهلل ع والع قة  قـ ان 

 لؿقجقدات الح  ؾة فقفـ هلل إٓ أن إ ـؾ أعؾـك رمبـة  ؿـ  كشـل عــفهلل   الذات ع قة

القجقد بوـّزل  ـ سؿ ء اإلط ق إلك أرض الوؼققهلل  كمبـوهلل »بؼقل الػقض الؽ   ,: 

 فقبوهللئ  ـ إ دف ف ٕ دف إلـك أن بـوفـل إلـك  ـ  ٓ أخـّف  ــف   اإل ؽـ نهلل وٓ

«أضعػهلل فوـؼطع عـهلله النؾنؾة الـزولقة
(9)

. 

واذا بوبقـ أن العؼؾ إولهلل   ر هق الذات اإللفقةهلل ولؿ بعهلل   الخـ رج واحـهلل 

هلل الذي بوجؾك  ذامف لذامف: فقـوج حؼقؼل مصهللر عـف كثدة حؼقؼقةهلل  ؾ    رؿ إٓ ان 

لشـقدازي: عـ هذا الوجؾل وجقد  حهللودهلل لف   هقة مؿقزه عــ غقـدههلل بؼـقل الصـهللر ا

فؿ  وضـعـ ه أوٓ أن   القجـقد عؾـف و عؾـقٓ  حنـب الـظـد الجؾقـؾهلل قـهلل آل آخـد »

إ د  حنب النؾقك العدف , إلك كقن العؾة  ـفؿ  أ دا حؼقؼق هلل والؿعؾقل جفة  ـ 

جف مفهلل ورجعت عؾقـف الؿنـؿك   لعؾـة ومـلرقده لؾؿعؾـقل إلـك مطـقره  طـقر ومحقثـف 

«ف حقثقةهلل ٓ اكػص ل  لء  ب بـ عـ
(8)

. 

الصـــهللور ٓ  ـــهلّل  ــــ  صـــهللر و ـــ درهلل وبوؼـــّقم   لغقدّبـــة » ويؼـــول اخلؿقــــي:

ــ ب  ــذوق أر  ــد  ـ ســبة ل ــ ن وغق والنــقايّقة. وهــل  خ لػــة لطدبؼــة أ ــح ب العدف

  "الوجؾاـل "و  "الظفـقر  "اإلبؼ ن. ولذا مداهؿ بعّبدون عـ ذلـؽهلل حقـث بعّبـدونهلل  ــ 

«؟أ ـ وراء الحّؼ  لء حّوك بـنب الصهللور إلقف 
(4)

. 

و  كؽش ف هذه إسدار الػؾنػقة: بظفد لـ  أن إسـؿ ء الػؾنـػقة الوـل أطؾؼـت 

 وطـقره  ــ القجـقد  : ٕكـف عؾك أول معـقـ وقـع   القجـقدهلل هـل أسـؿ ء ن 

الـذي هـق  "ان  "الؿطؾؼ إلك القجقد الؿؼقهلل: أ بح لف اسؿ أعظؿهلل هق لػظ الج لة 

إولهلل والحؼقؼــة الؿحؿهللبــةهلل واإلكنــ ن    الققــت كػنــف: كــقر إكــقارهلل والعؼــؾ

 الؽ  ؾ...

                                 
 .35عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .419ص -411ص7الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .66 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (4)



 526 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ــدارهؿ اــذا: فنـــجهلل الصــهللر  ــ    أقــقال ف ســػة الشــقعةهلل عـــ اق وإذا  ــ   حثـ

ـــقل:  ـــقدازي بؼ ـــ  »الش ـــة ان   النـــؿ ء وإرض و  هقوفؿ ـــد خؾقػ ـــ ن الؽبق اإلكن

«واحهللة
(9)

. 

اإلكنـ ن اإلكن ن الؽ  ؾ   الـف بة هـق انهلل  ـؾ إن » ويؼول مرتضى مطفري:

ــل هــق ان «الؽ  ــؾ الحؼقؼ
(8)

ــلن  ــل   ــهللر أ ؾ عــقـ ان هــق اإلكنــ ن ». و ــدح حق

«الؽ  ؾهلل الؿوحّؼؼ  حؼقؼة الربزخّقة الؽربى
(4)

 . 

وقهلل أوغؾ ف سـػة الشـقعة   هـذا الؿـذهب الػؾنـػلهلل وأمـق فقـف  ؿـ  لـؿ بػعؾـف 

ا إلـك أن هـق القجـقد كؾـفهلل ذهبـق أس ففؿ  ـ الشـقعة. فبعـهلل أن  ـدحقا  ـلن ان 

ذهـب أهـؾ »الؿ هق ت الؿؽقكة لؾع لؿ هل  ػ ت ان الذامقةهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل: 

الب طـ إلك أن إرض   لـنبة إلك آدم الحؼقؼـل الـذي هـق العـ لؿ واإلكنـ ن الؽبقـدهلل 

ك لقهلل القندىهلل والنؿقات ك لقهلل القؿـك لؿـ سبة فقض ن الربك ت والـعؿة  ـ القؿـقـ 

«لك النػؾ هلل و ـ الجؿ ل إلك الج لإلك القن ر و ـ العؾق إ
(3)

. 

و   ذكده حقهللر أ ؾل ققل  وبع  ـ النبزواريهلل إٓ أكف فصؾ و دحهلل و ـقـ أن 

  الحهللبث الؼهللسل »عـ أعقـ الخؾؼهلل ق ي :  هذه الؿ هق ت هل    بنوك  ف ان 

الؽربب ء ردايل والعظؿة إزاريهلل فؿـ ك زعـل واحهللا  ـفؿـ  قصـؿوف
(5)

 . وبعجبــل أن

بؽقن اإلزار الذي هق لب س إس فؾ  ــ إعضـ ء إ ـ رة إلـك الؽـقكقـ الصـقربقـهلل 

                                 
 .919أسدار أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (9)

 .91اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (8)

 .481إكقار لحقهللر أ ؾل ص ج  ع إسدار و ـبع (4)

 .389ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (3)

هذا الحـهللبث الؼهللسـل رواه اإل ـ م أحؿـهلل عــ أ ـل هدبـدة رضـل ان عــف  ؾػـظ: )) الؽرببـ ء  (5)

ردايلهلل والعظؿة إزاريهلل فؿـ ك زعـل واحهللا  ـفؿ  أدخؾوف جفـؿ (( وق لـت الؾجــة الؿحؼؼـة 

وهذا إسـ د حنـهلل رج لف رج ل الصحقح غقـد عطـ ء  ــ النـ يب.  لؾؽو ب: حهللبث  حقحهلل

 .8895 نـهلل أحؿهلل رقؿ 
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أعـل: الؽقن الصقري الصدف الذي هق الؿثؾ الؿعؾؼةهلل والؽـقن الصـقري الؿـ دي 

الؾذبـ هؿ  أس فؾ العقالؿ. والدداء الذي هق لب س إعـ لل  ـفـ  إ ـ رة إلـك الؽـقن 

عؼـــقل الـقربـــةهلل الـــذي هـــق أعـــ لل الؿعــــقي الدوحـــ ,  ــــ الـػـــقس الؽؾقـــةهلل وال

«العقالؿ
(9)

. 

هق القجقد كؾف: فنن كـؾ  قجـقد  وعـقـ  وشـخص   الخـ رج  وإذا ك ن ان 

ج  ع   وجقده  قـ القجقب واإل ؽ نهلل فنن كظدك  إلقف  ـ ك حقة   دمف الؿؽقكة لـفهلل 

 وأ ـ هلل القجـقد واجـب ففـق –مع لك ان عؿ  بؼقلقن عؾقا كبقدا  -أي: الذات اإللفقة 

 حقة   هقوف الؿحهللدة لفهلل والػ  ؾة  قـف و قـ  ؼقـة الؿ هقـ ت: ففـق ك  ـ إلقف كظدك  إن

فؽؾ  ؿؽـ زوج مدكقبل عـهلل الوحؾقؾ  ــ » ؿؽـ القجقدهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

«جفة  طؾؼ القجقدهلل و ـ جفة كقكف    دمبف  عقـف  ـ الؼصقر
(8)

. 

ذات   لقاجــبهلل و ـــ حقــث فــنن ســّؿقوف معــ لك  ـــ حقــث الــ» ويؼــول اآلمــع:

الؽؿ ٓت   لؿؿؽـهلل وكذلؽ   لؼهللبؿ والؿحهللثهلل والحّؼ والخؾؼهلل والـدّب والعبـهللهلل 

«فج يز: ّٕكف قهلل ربت أن   القجقد لقف غقده
(4)

. 

فـدق  ـقـ »وإلبؿ ن الخؿقـل العؿقؼ  ػؾنػة اإل داقهلل الؼ يؿة عؾك أكف ٓ بقجهلل 

هـل  وـلّخدة عــف   ٓعوبـ ر. وإٓ هـل الحّؼ والؿظ هد إٓ أّكف  ؼهلّلم عؾقفـ    لـذاتهلل و

«هق
(3)

الؿ ّدة الاول هل  ـ ط الغقدّبة والوب عهلل عــف  ػؼـقدةهلل والؿ هّقـة »: وإلبؼ كف  لن 

«الول هل أ ؾ النقايّقة فقف  نوفؾؽة  ضؿحؾاةهلل ٓ حؽؿ لف  أ  
(5)

. 

                                 
 .899ص 9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .481ص7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .559ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (4)

 .664ص-668و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل صج  ع إسدار  (3)

 .69 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (5)
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«بؽقن مؿ م الؿشقئة حنب  ؼ م الظفقر "ان"اسؿ »و ع هذا فنن 
(9)

. فؼهلل ذكـد 

 هـق –  ذامـف الخؿقــل: أي –  و واضح  و دبح هلل  ـقـ  ــ خ لـف أكـف  خصـقو ك

 الؿشــقئة إٓ الخؾؼقــة الؿدامــب    قجــقد ٓ»: هــذا   بؼــقلهلل اإللفقــة الــذات حؼقؼــة

 والوعؾؼـ تهلل الوعقــ ت كـؾ عـ والؿجددةهلل   لذات الؿقجقدة وهل. اإللفقة الؿطؾؼة

حّؼة الحؼقؼقـة. وأ ـ  الوعقــ ت فؾـؿ منوشـؿ لا القحهللة  ّؾ  الظؾاقة الحؼة القحهللة ولف 

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ﴿رايحة القجقدهلل  ـؾ كنـداب  ؼقعـة بحنـبف الظؿـآن  ـ ء : 

 .﴾ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ﴿ ﴾ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ 

ففذا الؼرصاس الذي اكتب طؾقه, والؼؾم الذي أسطر به, والعضؾة الؿسخرة لفؿا, 

دة الؿـبعثة طن الشووق الؿـبعوث طون العؾوم الؼوائم بوالـػس, والؼوة الؿـبّثة فقفا, واإلرا

«كؾَّفا من شمون الؿشقئة اإللفقة وضفوراتفا, والتعقـات اطتبارية خقالقة
(8)

. 

بـم ـ  - دمضك  طفدي  -و   ذكده الخؿقـل لقف  قئو مػدد  فهلل  ؾ إن مؾؿقذه 

كجـهلله بصـػ ان   ؿ  قدره الخؿقـلهلل إٓ أن  طفدي ك ن أكثد حذرًا  ــ  ـقخف: فنكــ 

  وجقد  طؾؼ ٓ هن بة لفهلل ف  بخؾق القجـقد  ــ وجـقدههلل وٓ بوصـػ  ـلء » لكف

« ـ القجقد  ػؼهلله فقف
(4)

. 

أكــف ســبح كف وجــقد  طؾــؼ غقــد »رــؿ كجــهلله  عــهلل  ــػح ت  ـــ هــذا بمكــهلل عؾــك 

 حهللودهلل وأكف ٓ بوطدق إلقف أي حهلل أو ققهللهلل وأكف ٓ بخؾق عـف  ؽ ن وٓ ز ـ ن وٓ أي 

« ع كؾ  لءهلل ولقف  عف  لء  لءهلل إكف
(3)

. 

واإلبؿــ ن اــذا الؿػفــقم الػؾنــػل لؾــذات اإللفقــةهلل هــق الوقحقــهلل الؿـجــل بــقم 

الوقحقهلل الحؼقؼل  نبؼ ع آسؿ عؾك الؿنـّؿكهلل وإٓ فعبـ دة »الؼق  ةهلل بؼقل الخؿقـل: 

«آسؿ كػدهلل وعب دة آسؿ والؿنّؿك  دك
(5)

. 

                                 
 .787إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (9)

 .98 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (8)

 .51  رح ب هنج الب غة لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .59  رح ب هنج الب غة ص (3)

 .59ة والقٓبة لؾخؿقـل ص  صب ح الفهللابة إلك الخ ف (5)
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لضـ لهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: وأ    ـ لؿ بم ـ  ف: ففق  ـ أهـؾ الشـدك وا

«أكثد أهؾ اإلس م   هدًاهلل هؿ أهؾ الؽػد واإل داك   طــ »
(9)

. وبؼـقل الطب طبـ يل: 

ف لعب د الؿخؾصقـ هؿ الذبـ لؿ موؾقث قؾقاؿ وكػقسـفؿ   لشـدكهلل وهـؿ بـدون ان »

«وحهللُه   كؾ  لء
(8)

. 

أ ـؾ عظـقؿ  وقهلل اكنحب هذا الؿػفقم الػؾنػل لإلبؿ ن   لذات اإللفقـةهلل عؾـك

  لعبـ دةهلل فبعــهلل أن ذهــب   ــ أ ــقل الـهللبـ اإلســ  لهلل وهــق وجـقب إفــداد ان 

هق كؾ إ ق ء: ك ن  عـك ققل الؼ يـؾ:  ف سػة الشقعة آرـل عشدبة إلك أن ان 

: و ـ رؿ فنهنـ   نـوحؼة ٓ إلف إٓ ان. أن كؾ هذه الؿقجقدات الؿش ههللة هل ان 

 .لؾعب دة

ٓ إلف إٓ أكتهلل أي: ٓ  عبقد إٓ أكتهلل وبؾز ف أن ٓ واجب » يؼول افسبزواري:

ــل  ــك إ ــقر الو ــؽ: أن لؽــؾ  قجــقد حو ــ ن ذل ــتهلل  ق ــو إٓ أك ــؾ ٓ  قجــقد حؼقؼق  

منـوحؼده  كصـقب   ــ الؿعبقدبـة: لؽقكـف  حو جـ  إلقـف   الـظـ م الؽؾـكهلل فؾؾؿحوـ ج 

والـجـقم والــ ر  مذلؾ لفهلل ولذلؽ كثقد  ـ إ ق ء امخذت أ ـ    ك لشؿف والؼؿـد

والؿــ ء وأ ث لفــ هلل حوــك الؽؾــب والخـزبــد جنــؿ كقة ك كــت أو غقدهــ هلل كحــق: كؾــب 

ڄ   ڄ    ﴿: وقال  ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ   ﴿ٹ ٹ  الغضب وخـزبـد الشـفقةهلل 

 .﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  

  ؾ اذا آعوب ر ٓ  لء إٓ وقهلل ُمذلؾ لف وُعبهلل.

 صـقدة الؼؾـب  ــقر وارد  ــف بـؽشـػ أن ٓ فعـهلل طؾقع كقر الحؼقؼـة واكوحـ ل 

 عبقد وٓ  وذلؾ إلقف   القجقد إٓ هـقهلل وأن جؿقـع  ـ  عـهللاه  ــ الؿجـ زات   طـؾ 

« ضؿحؾ
(4)

. 

                                 
 .99أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (9)

. مللقػ:  حؿـهلل حنـقـ الطب طبـ يلهلل مدجؿـة: سـ لؿ  شـؽقرهلل دار 34حق ة     عهلل الؿقت ص (8)

 الوع رف لؾؿطبقع تهلل  هللون.

 .93ص-94ص8 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)
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فنن الع  هلل الع رف بوقجف   عب دمف إلك الؽقن الؿش ههللهلل  ؽؾ  ـ  فقـف  وظذ اذا

ان   ــ   هقـ تهلل  ـــ غقـد مخصــقص لـبعض الؿقجـقدات   لعبــ دة: إذ الؽـؾ  فــقر

 هلل والقاجب عؾك الع  هلل أن بعبهلل الذات اإللفقـة  ؿجؿقعفـ هلل ٓ أن بعبـهلل الـبعضهلل

فوعقـ الع لؿ   الوجؾل الظفقري والؼقس الـزولل »وبؽػد   ٔخدهلل بؼقل الخؿقـل: 

 عبهلل الحؼهلل والحؼ هق الع  ـهلل والؿعبـقدهلل و  الوجؾـل الغقبـل والؼـقس الصـعقديهلل 

«الؿظ هدهلل والؿعبقد هق الظ هد ف لؿعبهلل هق الؿقجقداتهلل والع  هلل هق
(9)

. 

ولؾخؿقـل كص أخصدهلل  دح فقف  ؿ  سـبؼ  ــ مل ـقؾ لقحـهللة إدبـ نهلل قـ ي ً: 

«فؽؾق  قجقد لف حظ  ـ القجقدهلل بوؿوع  حظ  ـ حؼقؼة إلقهقة»
(8)

. 

ف لؿقجقدات الؿقجقدة   الخ رج أجـزاء لؾـذات اإللفقـة: وٕجـؾ هـذا ك كـت 

الطدق إلك ان مع لك  عـهللد أكػـ س »بؼقل حقهللر أ ؾل: هلل  ق دبـ رحبة لعب دة ان 

«الخ يؼ
(4)

. 

حؼ عؾقـ  أن بؽقن ههللابوـ   طدق  خوؾػـفهلل لوؽثـد أسـؿ يف » ويؼول افسبزواري:

«الحنـك
(3)

. 

النؾقك إلك ان  عهللد أكػ س الخ يؼهلل وإن ك ن الؿؼصهلل هـق » ويؼول اخلؿقـي:

«ان الخ لؼ
(5)

. 

 ــ سـؿ ء وأرضهلل وكقاكـب وكجـقمهلل  ـع  ـ  هـق  - ف لؿ هق ت الول كداهـ  إذن

 شفقد  ـ  ـؿف وقؿـدهلل و ـجد وحجـدهلل وجبـ ل وودبـ نهلل وجــ ن وأهنـ رهلل وقػـ ر 

 سـبؾ هـل إكؿـ  –و ح ريهلل وإكف وجـهلل وحققان وطقـدهلل وغقدهـ   ــ  قجـقدات 

هللبف : إلـك أعؾـك  دامـب بـ  ـقـ  وـذل ً  خ ضـعو ع  ـهللاً  إلقفـ  مقجـف  ـ مق ؾ وطدق

 .الوقحقهلل

                                 
 .998سد الص ة لؾخؿقـل ص (9)

 .899خؿقـل صآداب الص ة لؾ (8)

 .8ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (4)

 .438ه  ش ص 5ح  قة النبزواري عؾك الحؽؿة الؿوع لقة ج (3)

 .37 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (5)
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لؾوقحقـهلل  دامـب  خوؾػـة  عضـف  فـقق  عـضهلل وٓ بؽؿـؾ » باضبـائي:يؼول افط

حوــك بعطــك اإللــف القاحــهلل حؼــف  ـــ إلقهقــة الؿـحصــدةهلل وٓ بؼوصــد عؾــك  جــدد 

«منؿقوف إلف  واحهللاهلل  ؾ بـنب إلقف كؾ    لف كصقب  ـ القجقد والؽؿ ل
(9)

. 

وبــدى ف ســػة الشــقعة أن هــذه الؿدمبــة  دمبــة ع لقــةهلل وهــل  دمبــة  خصق ــة 

العب دة دايؿو مؼع   حج ب إسؿ ء والّصػ تهلل » إلكن ن الؽ  ؾهلل بؼقل الخؿقـل:  

ّٓ أكــف ع  ــهلل اســؿ ان إعظــؿهلل وغقــده بعبــهللون ســ يد  حوــك عبــ دة اإلكنــ ن الؽ  ــؾهلل إ

«إسؿ ء حنب درج هتؿ و ؼ   هتؿ  ـ الؿش ههللات والؿع رف
(8)

. 

فؼــهلل وقــع   الشــدك وأ ــ   ـــ أعــدض عـــ  ـــفج اإلكنــ ن الؽ  ــؾ   العبــ دة: 

لؽؾ واحهلل  ـ أ خ ص الـ س    سقى اإلكنـ ن »إ غدهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

الؽ  ؾ حصة  ـ الشـدك الخػـل أو الجؾـل: لؽقكـف بعبـهلل اسـؿو  ــ أسـؿ ء انهلل وٓ 

«بعبهلل ان  جؿقع إسؿ ء
(4)

. 

إلفـو والؿقحهلل   لوقحقهلل الؽ  ؾهلل أو الؿشدك   لشدك إكربهلل لؿ بعبهلل أبو  ـفؿـ  

. ولؽـ  قـفؿ  فدق جـقهديهلل وهـق أن الؿقحـهلل   لوقحقـهلل الؽ  ـؾ عــهلل   غقد ان 

 بوجف إلك عب دة الؿعبقادت الؿش ههللة بدى أهن  عقـ الذات اإللفقة.

هلل ق  ـهللًا  قـؿ  بدى الؿشدك   لشدك إكرب أهن   قجقدات  ب بــة   لـذات ن 

وعؾقـف بؽـقن قصـد »الخؿقــل:  هلل بؼـقل ـ الوقجف إلقف  الؼدب والزلػـك  ــ ان 

العبقدبة   ان سبح كف إ   عؾك أس س أن غقـده ٓ بنـوحؼ العبـ دةهلل حوـك وإن أخطـل 

 الـ س ورأوا غقده  عبقدًا.

وإ   عؾـك  ـذهب أهـؾ الؼؾـقب وأر ـ ب الؿعدفـة  ــ أن العبـ دة   أي  ـقرة 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ﴿و ظفد ك كتهلل مؽـقن لؾؽ  ـؾ الؿطؾـؼهلل وأن اإلكنـ ن حنـب 

 .﴾ٴۇ  ۋۋ  

                                 
 .94ص– 87ص 6مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .996معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص  (8)

 .466ص 7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (4)



 568 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

بطؾب الجؿقـؾ الؿطؾـؼهلل وإن كـ ن اإلكنـ ن الع  ـهلل  حجق ـو عــ هـذه الػطـدةهلل 

«وزاعؿو أكف قهلل ارمبط   لؿوعقـ والؿحهللود  ـ غقد اإللف سبح كف
(9)

. 

ولؿ  ك ن الؿؼدر   فؾنػة اإل داق لهللى الشقعة آرـل عشـدبة أكـف ٓ  عبـقد إٓ 

الـذات اإللفقـةهلل ولــ بغؾـط   مقجقـف هلل وأن الع  هلل  فؿ  عبهللهلل فؾؿ ولــ بخطـل ان 

. فؼهلل ق م عؾك هذا ققل آخدهلل بهللور عؾك أن العب دة إلك أحهلل سقى الؿعبقد الحؼ 

هلل لؽؾ أحهلل  ـ الخؾؼ  م ـو   حؼقؼـة إ ـدهلل أو ف سـؼو   رأي العـقـهلل عبـ دة ن 
إن لجؿقــع »هلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي:  ؿقجــب  ــ    فطدمــف  ـــ  عدفــة  ــ ن 

دات ك يـة ك كت أو  بهللعة دبـ فطديهلل وط عة جبؾقة ن مع لك ٓ بوصقر فقف  الؿقجق

عصق ن أ  : ٕن أ ده   ضهلل و شقوف ك فذةهلل وحؽؿف ج ر ٓ  ج ل ٕحهلل   الوؿدد 

«والوعصلهلل أعـل  ذلؽ إ د الوؽقبـل والؼض ء الحوؿل
(8)

. 

أ ـد ان  ف  وجقد لؾعص ة أ ـ هلل وٓ محؼـؼ لؾؿشـدكقـ   الخـ رج قطعـ : ٕن

: ولؿ  ك ن إ د كذلؽ: ك ن الـ فذهلل وقض يف الحوؿلهلل قهلل مـزل  قجقب عب دة ان 

إن جؿقـع »هلل عؾؿ  ذلؽ أم لـؿ بعؾـؿهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: الجؿقع ع  هللًا ن 

الـ س بعبهللون ان  قجفهلل حوك عبهللة إ ـ مهلل فـنهنؿ بعبـهللوهن : لظــفؿ اإللفقـة فقفـ هلل 

صقروه إلف الع لؿ   لحؼهلل إٓ أن كػدهؿ ٕجـؾ مصـهللبؼفؿ غقـد ففؿ أبض  بعبهللون    م

ان إكف هق انهلل فؼهلل أ   قا   الوصقرهلل وأخطئـقا   الوصـهللبؼ. وٓ فـدق  قــفؿ و ـقـ 

«﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ﴿ٹ ٹ كثقد  ـ اإلس  ققـ  ـ هذا القجفهلل 
(4)

. 

وهــق   ســعقف هلل فنكؿــ  أراد  ــقئو  نــوحق هلًل  ــؾ إن  ـــ أراد أن بشــدك  ــ ن 

لـؿ بؽــ رؿـة » خػؼ إخػ ق : ٕكف ٓ وجقد لؾشدبؽ أ ـهللاهلل بؼـقل الػـقض الؽ  ـ ,: 

 دبؽ أ  هلًل  ؾ هق لػظ  فـد محوـف العـهللم الؿحـضهلل فلكؽدمـف الؿعدفـة  وقحقـهلل ان 

«القجقديهلل فقنؿك  ـؽدًا  ـ الؼقل وزوراً 
(3)

. 

                                 
 .798ص - 799إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (9)

 .933الشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (8)

 .933الؿدجع الن  ؼ ص  (4)

 .888عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (3)



 565 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هلل وغقده  ـ  فؽقػ بقجهلل فدق  قـ الؿنؾؿ و قـ غقدههلل والؿنؾؿ إكؿ  بعبهلل ان

إكؿ  بػعـؾ كػعؾـف. إذ الؽـؾ  وػـؼ عؾـك  -سقاًء ك كت كو  قة أم وضعقة-أهؾ إدب ن 

ــ دة ذات  قجــقدة: ولؿــ  كــ ن القجــقد الحــ وي لؾؿقجــقدات هــق ان  : كــ ن عب

ــ  كعــهلّل »هلل بؼــقل  دمضــك  طفــدي: الجؿقــع ع  ــهللًا ن  لؼــهلل أ ــدت  ــدارًا إلــك أكـ

اإلس  قةهلل إذ إن إس س الذي مؼقم عؾقـف هـذه الؿجقس أهؾ كو ب  ؿعق ر عؼ يهللك  

«الهللب كة هق الوقحقهلل وعب دة اإللف القاحهلل
(9)

. 

ولقف الؿجقس وحهللهؿ  ـ أ  ب كبهلل الحؼقؼةهلل وكج   ــ الققـقع   الشـدكهلل 

دب كـة مقحقهللبـةهلل وذلـؽ عؾـك  ـ  بـدى ف سـػة  ومـؼص رب الرببةهلل  ؾ إن الزراد ـوقة

فـنن »ل  دمضك  طفدي   كوـ ب آخـد  ــ كوبـة: الشقعة آ   قة آرـل عشدبةهلل بؼق

 -زرد ــت كــ ن بعوؼــهلل  ل ــؾ واحــهلل لشــجدة الحقــ ة. وكنــوطقع أن كعوــرب زرد ــت 

« مبهللًا لؾوقحقهلل   العب دة -اعوؿ دًا عؾك أققال  عض الؿحؼؼقـ 
(8)

. 

ولــؿ بؽـــ  ققــػ الطب طبــ يل  بعقــهلل  ؿــ   ــدح  ــف مؾؿقــذههلل إٓ أكــف عؿــؿ ولــؿ 

جؿقع إدب ن الؿعـدوف  ـفـ  وغقـد الؿعـدوفهلل أهـؾ بخصصهلل حقث ذهب إلك أن 

هلل وإكؿـ  وقـع الخـ ف  قـفـ    محهللبـهلل الطدبؼـة الوـل مقحقهلل ومقجف إلك عب دة ان 

هلل فؿـ ق يؾ: بعبهلل  ب  ـدةهلل و ــ ق يـؾ: بوؼـدب إلقـف  ـبعض إ ــ م بعبهلل ا  ان 

الجؿقـع  هلل وهـل  ـلء  ــفهلل فؽـ نوإور نهلل الول هل   القاقـع  قجـقدة   ذامـف 

 .ع  هللًا ن 
الول ؾ العؿقؼ   جؿقع إدب ن والـحؾ: بعطك أهن   شوؿؾة كقع » يؼول يف اذا:

ا وؿ ل عؾك هذا الدوح الحل حوك القرـقة والثـقبةهلل وإكؿ  وقع آخـو ف   مطبقـؼ 

النـة الهللبـقة عؾك هذا إ ؾ واإل   ة وإخط ء فقـفهلل فؿــ ق يـؾ  ـث  : إكـف أقـدب 

 .حبؾ القربهللهلل وهق  عـ  أبـؿ  كـ هلل لقف لـ   ـ دوكف  ـ ولك وٓ  ػقعإلقـ   ـ 

                                 
 .389قة لؿدمضك  طفدي صالـب (9)

 .85العهللل اإللفل لؿدمضك  طفدي ص (8)



 568 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

عب دمـف وحـهلله  ــ غقـد إ ـداكهلل و ــ ق يـؾ: إن منـػؾ اإلكنـ ن  ؾؿن افواجـب

إرضــلهلل وخنــة جــقهده: ٓ بــهللع لــف  خؾصــ  إلــك آمصــ ل  ــذاك الجـــ بهلل وأبـــ 

 الكاب ورب إر  ب؟

الؿوجـددبـ عــ جؾبـ ب  أن كوؼدب إلـك  عـض عبـ ده الؿؽـد قـ ؾؿن افواجب

الؿــ دةهلل الطــ هدبـ الؿطفــدبـ  ـــ ألــقاث الطبقعــةهلل وهــؿ روح كقــ ت الؽقاكــبهلل أو 

وإذ  .﴾ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ    ﴿أر  ب إكقاعهلل أو الؿؼد قن  ـ اإلكنـ ن 

كــ كقا غــ يبقـ عـــ حقاســـ هلل  وعــ لقـ عـــ جف مـــ : كــ ن  ـــ القاجــب أن كجنــهللهؿ 

 ـذلؽ أ ـد الوؼـدب العبـ ديهلل وعؾـك هـذا الؼقـ س     ٕكص ب وإ ـ م: حوك بوؿ 

سـ يد إدبــ ن والؿؾـؾهلل فــ  كجـهلل    وقهنــ  إٓ  ــ  هـق  حنــب الحؼقؼـة كحــق مقجقــف 

«لوقحقهلل آلف عز اسؿف
(9)

. 

       

 

كؽقن قـهلل فدغــ   ــ عـدض عؼقـهللة الوشـقع الػؾنـػل   الـذات اإللفقـةهلل  إػ اـا

قجقدهلل الـظدبة الػؾنػقة الول رفضف  الوشـقع وهل عؼقهللة مؼقم عؾك اإلبؿ ن  قحهللة ال

الؽ  ل آرـل عشديهلل ضؿـ  ـ  رفضـف  ــ فؾنـػ تهلل بؼـقل  حؿـهلل جـقاد  غـقـة: 

ف لوقــ رات والػؾنــػ ت الؼ يؿــة عؾــك اإللحــ دهلل والؼ يؾــة  ــلن الؿــ دة هــل الؿقجــقد »

القحقــهللهلل ك لؿ ركنــقة والقضــعقةهلل أو الهللاعقــة إلــك الوحــدر  ـــ كــؾ ققــهلل ك إل  حقــة 

ــةهلل أو والقج ــك آســوغ ل وآحوؽــ ر ك لصــفققكقة واإل ربب لق ــة إل ــةهلل أو الف دف قدب

الؼ يؾة  قحـهللة القجـقد وأن  جؿـقع القجـقد الطبقعـل هـق انهلل كـؾ هـذه الػؾنـػ ت 

«والـزع ت حدام  حد ة و دفقضة  ـ إس س
(8)

. 

                                 
 .989ص6مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .98 ذاهب فؾنػقة وق  قس  صطؾح ت لؿحؿهلل جقاد  غـقة ص (8)



 562 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و ـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل الؿصـدحقـ  ـبط ن الؼـقل  قحـهللة القجـقد: الحـد 

هلل الذي عؼهلل    و ك      إ ط ل عؼقـهللة الحؾـقل ووحـهللة القجـقدهلل وأكـهلل فقـف الع  ؾل

عؾــك أكــف قــهلل امػــؼ العؾؿــ ء  ـــ الشــقعة آرـــل عشــدبة عؾــك  ط كــف وأجؿعــقا عؾــك 

فن ده
(9)

 . 

وكقػ ٓ بجؿع عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل عؾك فن د    مبــ ه الوشـقع الػؾنـػل  ــ 

لؾؿخؾـقق الحـ دثهلل  ؿغـ بدة الـدب عؼ يهللهلل وقهلل أ ضقا  ئ ت النـقـ بصـدحقن  

الضدورة ق ضقة  بط ن آمحـ دهلل فنكـف ٓ بعؼـؾ  ـقدورة »بؼقل ا ـ الؿطفد الحؾل: 

الشـقئقـ  ـقئ  واحـهللاهلل وخـ لػ   ذلـؽ جؿ عـة  ــ الصـقفقة ... وهـذا عـقـ الؽػــد 

«واإللحــ د
(8)

ــف معــ لك ٓ بحــؾ   غقــده وٓ بوحــهلل ». وأكــهلل    قضــع آخــد عؾــك  أك

« غقده
(4)

 . 

أكـف معـ لك ٓ بوحـهلل  غقـدههلل خ فـ  لؾـصـ رى و عـض »فلكهلل عؾك  أما افبحراينو

الحؽؿ ء الن  ؼقـ و عض الؿوصقفة. لـ : إن الؿداد  ـ آمح د إن ك ن هق  ـقدورة 

الشقئقـ  قئ  واحهللا كؿـ  هـق الؿػفـقم  ــ لػظـف ففـق   طـؾ: ٕن الؿوحـهللبـ إن  ؼقـ  

غقدهؿـ  فـ  امحـ د أبضـ هلل وإن عـهللم  قجقدبـ ف  امح دهلل وإن عهلل    عـ  فـ لؿقجقد 

«أحهللهؿ  دون أخد ف  امح دهلل إذ الؿعهللوم ٓ بوحهلل   لؿقجقد
(3)

. 

ولؿـ  مدسـا إربـ ت الؿغـ بدة  ـقـ الخـ لؼ والؿخؾـقق   عؼـقل وقؾـقب عؾؿــ ء 

الوشقع الؽ  ل:  دحقا  لن كؾ  ـ ق ل  قحهللة القجقد فنكف خ رج عـ الوشقعهلل وٓ 

لؿخ لػوف لؿ  ربت ومقامد  ـ اعوؼ دات أهـؾ البقـت:  مصح دعقى الوشقع  ـف: وذلؽ

الؿصدحة  بط ن الؼقل  قحهللة القجقد
(5)

. 

                                 
 .57اكظد: آرـ  عشدبة لؾحد الع  ؾل ص (9)

 .57هنج الحؼ وكشػ الصهللق ٓ ـ الؿطفد ص (8)

للقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل إخداج ومعؾقؼ ومحؼقؼ : عبـهلل الحنـقـ . م45الدس لة النعهللبة ص (4)

 هـ.9391 حؿهلل عؾل  ؼ لهلل الطبعة إولٰك الؿحؼؼةهلل 

. مــللقػ: ا ـــ  قــثؿ البحــدا,هلل محؼقــؼ : النــقهلل أحؿــهلل 73ققاعــهلل الؿــدام   عؾــؿ الؽــ م ص  (3)

 هـ.9316الحنقـلهلل   هوؿ م: النقهلل  حؿقد الؿدعشلهلل  طبعة الصهللرهلل الطبعة الث كقةهلل 

 .59اكظد: آرـ  عشدبة لؾحد الع  ؾل ص (5)



 566 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

و ؿ  بربهـ عؾك  طـ ن قـقل ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة  قحـهللة القجـقدهلل 

واعوؼ دهؿ  لن الذات اإللفقة هل القجقد الج  ع لجؿقع الؿقجقدات: أكف بؾـزم  ــف 

 .قعة   الع لؿ الؿش ههللهلل واقعة   ذات ان أن مؽقن الدذايؾ والـؼ يص القا
هلل قــقل ٓزم لؾوشــقع الػؾنــػلهلل وٓ  ــلن الدذايــؾ واقعــة   ذات ان  وافؼــول

بؿؽـــ لفــؿ أن بــهللفعقا هــذا البفوــ ن العظــقؿ عـــ  ــذهبفؿ  ــلي حــ ل  ـــ إحــقال: 

ٓ بؽـقن الحـّؼ  ـّزهـ   ــ جؿقـع »وٕجؾ هذا  ـدح حقـهللر أ ؾـل  ؼبقلـفهلل قـ ي : 

قههلل وٓ  ػوؼدا  ـ جؿقع القجقههلل  ؾ بؽقن  ـّزه   ـ وجفهلل وغقد  ـّزه  ـ وجف القج

آخد. أعـك: أّكف مع لك بؽقن  ـزه   ـ حقث القجـقب والؼـهللم واإلطـ ق والبطـقنهلل 

«غقد  ـّزه  ـ حقث اإل ؽ ن والحهللوث والوؼققهلل والظفقر
(9)

 . 

لؽــ  شـؽؾ قـقل فؾنـػل  قجـقد لـهللى الخؿقــل أبضـ هلل و وما أصار إفقه اآلمع

 ـزهو فقف  عــ  الول ك ن ان -أكثد مػصق هلل إذ الخؿقـل بذكد أن الؿدمبة إولك 

 ان عــ الوـزبف إسؼ ط  ؼ م وأ  هلل إحهللبة   لحضدة فؾنػقو بعدف    هل -الـؼ يص

  ففق عـهلل   بوـزل ان    ـ الحضدة إحهللبة إلـك الحضـدة القاحهللبـةهلل بؼـقل 

ـ والقحـهللةهلل ٓ الظفـقر   لقحـهللة و ؼـ م الؽثـدة والوعـّقـ  صـقرة  ؼ م ال معـقّ »هذا: 

. وهل  ؿؼ  ف  إّول  دمبطة  حضدة الغقب أيهلل الػـقض إقـهللس. ﴾ڻ   ڻ ﴿

وٓ  فقر لف   ذلؽ الؿؼ م. و ؿؼ  ف  الث ,  فقر كّؾ إ ق ء  ـؾ هـل إ ـق ء كؾافـ  

«أّوٓ وآخدا و  هدا و  طـ  
(8)

. 

مبة القاحهللبـة ٓ موـلخد عــ الؿدمبـة إحهللبـة إٓ   الدمبـةهلل وإذا    عدفـ  أن الؿد

وأ   الز ـ فنهنؿ  بون وق ن فقـف: فنكـف سـقظفد لــ  أن ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة 

عـ الـؼ يص إكؿ  هق مـزبف عؼؾل فؼطهلل وأ     الخـ رج  بذهبقن إلك أن مـزبف ان 

ًٓ وأ هللا  .فنن الـؼ يص واقعة   الذات اإللفقة أز

                                 
 .669ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (9)

 .36ص-35 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة ص (8)



 560 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

والؼقل  لن الدذايؾ والـؼ يص واقعة   الـذات اإللفقـة: لؿــ أدل الـهللٓيؾ عؾـك 

 ط ن الوشقع الػؾنػل. رؿ هل مهللل  ـ وجف آخد عؾك  ط ن الوشـقع الؽ  ـل: ٕن 

أكص ر هذا الوشـقع الؽ  ـل بصـدحقن  لكـف ٓ  ـهلل  ــ وجـقد إ ـ م  عصـقمهلل بحػـظ 

 الهللبـهلل وبدد عؾك الؿخ لػقـ.

فنك  كجهلل الخؿقـل  ع مصدبحف  لكف ك يب عـ اإل ـ م الؿعصـقمهلل و ع ققلفؿ هذا 

دقو   دعـقاه  بؼقل  قققع الـؼ يص والدذايؾ   الذات اإللفقةهلل فنن ك ن الخؿقـل  

  وٓبة الػؼقف: فقؽقن الوشقع الؽ  ل   ط : ٕكف لؿ بقجهلل  ـ اإل ـ م الؿفـهللي أي 

ــفهلل أو ــة الػؼق ــف  قٓب ــلهلل ٓ   ققل ــف لؾوشــقع الػؾنــػل وإن كــ ن  رد عؾــك الخؿقـ لوبـق

الخؿقـل ك ذ و   دعقاه: فقؽقن الوشقع الؽ  ل   ط : ٕن  ق ن خطـل الخؿقــل لـؿ 

 بلت  ـ اإل  م الؿفهلليهلل الذي زعؿ الخؿقـل أكف بـقب عـف. 

و عــهلله عـــ ققاعــهلل اإلســ م: حــ رت عؼــقل ف ســػة  ,وفشـــاظة اــذا افؼــول

إ ـدازه    ظفـد مؼؾبـف العؼـقلهلل وبـليت الصـهللر اإل داق  ـ الشقعة آرــل عشـدبة   

الشـقدازي    ــهللر هــمٓء الػ ســػةهلل حقــث ذهـب إلــك أن هــذه الـؼــ يص والدذايــؾ 

الص در  ـ الؿبـهللع الحـؼ »عب رة عـ   هق ت  ؿؽـةهلل و عهلل أن قدر هذا ذهب إلك أن 

«والص كع الؿطؾؼ إكؿ  هق   لحؼقؼة القجقد دون الؿ هقة
(9)

. 

لؿ بػهلله  قئ : ٕكف بؾزم  ـ ققلف لقازم ٓ مبطؾ كقن الدذايـؾ  و  القاقع فنن هذا

: وذلــؽ أن الؼــقل  ــلن الؿ هقــ ت ٓ هلل  ــؾ مزبــهلل   مـؼصــف واقعــة   ذات ان 

 يؾزم مـه: مقجهلل  ـ قبؾ ان 

أن مؽقن هذه الؿ هق ت  ػ ضة  ـ قبؾ أكػنف هلل وهـق قـقل  ؿوــع:  األمر األول:

 عهللم ٓ وجقد لفهلل فؽقػ أوجهللت أكػنف .ٕن الؿ هق ت ك كت عهلل  هلل وال

                                 
 .889ص7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾشقدازي ج (9)



 565 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

أن مؽقن هذه الؿ هق ت  ػ ضـة  ــ قبـؾ   هقـ ت سـ  ؼةهلل وهؽـذا  األمر افهاين:

مونؾنؾ اإلف ضة لؾؿ هق ت ال حؼة  ــ الؿ هقـ ت النـ  ؼة لفـ    القجـقدهلل إلـك أن 

كصؾ إلـك   هقـة واجبـة القجـقدهلل مػـقض عـفـ  الؿ هقـ ت الؿؿؽــةهلل وهـذا بؾـزم  ــف 

هلل و ع هـذا بخؾـؼ وبقجـهلل الؿ هقـ ت الؿشـوؿؾة عؾـك قد خ لؼ غقد ان الؼقل  قج

 .الدذايؾ والـؼ يص   ذات الدب 
ــي ــا اخلؿقـ ــؾ   ذات ان  وأم ــ يص والدذاي ــقع الـؼ ــقده لقق  فنــؾؽ   مػن

 نؾؽو آخد: حقث ذهب إلك أكف ٓ وجقد لفذه الدذايؾ والـؼ يص أ ـ : ٕهنـ  إكؿـ  

ل الؿؼ ركـة  ـقـ  قجـقد و قجـقدهلل وأ ـ   ــ كظـد  عـقـ مظفد لؾـظد الؼ  د  ـ خـ 

البصقدةهلل وعؾؿ أن الجؿقع وجقد واحهلل هق الذات اإللفقـة: فؾــ بـذهب إلـك وجـقد 

 حؽــؿ اضـؿح ل الؽثــدات واكــهللك كف    » ـلء كــ قص أو  ــدذولهلل بؼـقل   هــذا: 

ن كـؾ الحضدة إحهللبةهلل وفـ يف  فقف  لهللى  فقد الؼق  ة الؽربىهلل واذا آعوب ر بؽـق

الصــػ ت   كــؾ  قجــقد: ولفــذا ورد أّكــف معــ لك أوحــك إلــك  قســك ) ع ( أن جــلء 

 ؿقجقد أخف  ـؽ. فلخذ  دجؾ  قوة كؾبهلل رؿ مـبف عؾك خط يف: فككف. فلوحك ان 

«مع لك إلقف: أن لق جئت ا : لنؼطت  ــ  ؼ  ـؽ
(9)

. وهـذا ٓ بػقـهلل الخؿقــل  ـقئ : 

 حؼقؼة. يص واقعة   ذات ان ٕن الؿحصؾ  ـف أن هذه الدذايؾ والـؼ 

وقهلل بؽقن هذا أحهلل العقا ـؾ الوـل دفعـت  عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـل إلـك الحؽـؿ 

اقككــت  ؼ لــة وحــهللة »عؾــك الػؾنــػة اإل ــداققة  لهنــ  كػــدهلل بؼــقل  حنـــ إ ــقـ: 

«القجقد  نط ر  ـ  ػة الؿدوق  ـ الهللبـ والؽػد والزكهللقة
(8)

. وبؼقل الربوجددي: 

«قجقد بـثؾؿ  عف جؿقع أس س الوقحقهلل  ؾ الشدايع ك فةالؼقل  قحهللة ال»
(4)

. 

وما ذكره محسن األمقن والبروجردي صحقح غاية الصحة3 وال أدل مون هوذا مون 

 اإليؿوان إلوى - الوجوود بوحودة إليؿواكفم كظوراً  –ذهاب فالسػة الشقعة االثـي طشرية 

  .األديان بوحدة

                                 
 .499ص-491ؾخؿقـل صمعؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ و صب ح إكف ل (9)

 .487ص9أعق ن الشقعة لؿحنـ إ قـ ج (8)

 .469ص 4مػنقد الصداط الؿنوؼقؿ لؾربوجددي ج (4)



 561 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ـ أمبــ ع إدبــ ن النــؿ وبة و طــ ن الؼــقل  قحــهللة إدبــ ن قــقل  وػــؼ عؾقــف  ــق

إن الوقحقهلل   العب دة هق إ ؾ الؿشكك والؼ عهللة »جؿقع هلل بؼقل جعػد النبح ,: 

الؿوػؼ عؾقف   قـ جؿقع الشدايع النؿ وبة. و ؽؾؿة واحهللة: إن الفـهللف إسـؿك  ــ 

ڄ   ﴿ٹ ٹ  عث إكبق ء والدسؾ اإللفققـ هق الوذكقد اذا إ ـؾ كؿـ  بؼـقل: 

«﴾   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
(9)

. 

إن اإلس م ك سا لجؿقـع الشـدايع » قـؿ  بؼقل    قطـ آخد  ـ الؽو ب كػنف: 

«الن  ؼةهلل ف   ؽ ن لوؾؽ الشدايع  عهلل  جلء الشدبعة اإلس  قة
(8)

. 

الهللالــة عؾــك  طــ ن الؼــقل  قحــهللة القجــقدهلل أكــف أفضــك  ومــن أؿــوى افزااــغ

ك ادعـــ ء الد ق قـــةهلل والـــذه ب إلـــك أن العـــ رف  عدفـــ ء الشـــقعة آرــــل عشـــدبة إلـــ

القٓبـة الّو  ـة إفــ ء »الؿوػؾنػ ع  هلل  ــ وجـفهلل  عبـقد  ــ وجـفهلل بؼـقل الخؿقــل: 

ّٓ أن الظفقر   لد ق قة الول هل  رسقم العبقدبة. ففل الد ق قة الول هل كـف العبقدبةهلل إ

م العبــهلل  ـــ  خوّصــ ت الحــّؼ جــّؾ وعــ  كــ ن  ـــ أ ــعب إ ــقر عؾــقفؿهلل فــنّن  ؼــ 

الؽ  ؾ هق الوذلؾ  قـ بهللي سّقهللههلل وإ ف ر الؿعجزات    عـض إحقـ ن   الحؼقؼـة 

«إ ف ر ر ق قة الحّؼ   الؿظفد الؽ  ؾ
(4)

. 

: فبعهلل أن بؼطع العبهلل الن لؽ الؿن ف ت الؿعـقبةهلل الػ  ؾة  قـف و قـ الـدب 
 ـلء واحـهلل: بوؿؽـ  ـ الق قل إلك الذات اإللفقةهلل والػـ ء فقف : فقصـقد هـق وهـل 

فوظفد  ـ خ لف الصػ ت اإللفقةهلل و ـف   ػة الؼهللرة الول ٓ بعجزهـ   ـلءهلل فقػعـؾ 

   بؽـقن لؾؿوصـّدفقـ   »هلل بؼقل حقهللر أ ؾل: ا     ٓ بؼهللر عؾك فعؾف إٓ الدب 

القجقد وأ ح ب إحقال والؿؼ   تهلل ك إلحق ء واإل  مة وقؾـب الحؼـ يؼهلل كؼؾـب 

لز ــ ن والؿؽـ ن وغقــد ذلــؽهلل إّكؿـ  بؽــقن لؾؿّوصــػقـ الؿـ ء هــقاء و ـ لعؽفهلل وطــل ا

« صػة الؼهللرة وإسؿ ء الؿؼوضقة لذلؽ
(3)

  . 

                                 
 .59العؼقهللة اإلس  قة   ضقء  هللرسة أهؾ البقت لؾنبح , ص (9)

 .964الؿدجع الن  ؼ ص (8)

 .979ص-978معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص (4)

 .378ص-379إكقار لحقهللر أ ؾل ص ج  ع إسدار و ـبع (3)



 562 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وهق   هذا ٓ بحو ج إلك  لء غقـد اإلرادة الذامقـةهلل فؿوـك أراد هـذا الػقؾنـقف 

اإلكن ن الؽ  ؾ بؿؾـؽ إرادة ك  ؾـةهلل »اإل داقل أن بػعؾ  قئو فعؾفهلل بؼقل الخؿقـل: 

«د إلك عـصد آخدهلل فنن ع لؿ الطبقعة خ ضع إلرادمفبنوطقع أن بحّقل العـص
(9)

. 

بلخذ الػقؾنقف اإل داقل   مؿجقهلل كػنفهلل والثــ ء عؾقفـ هلل وعب دهتـ : ٕكـف  واـا

ا ـوفد »  ر الدب والؿد قبهلل والعبهلل والؿعبقدهلل بؼقل آبة ان حنـقـ الربوجـددي: 

. وإّكـف لـقف   عـ  عـض  شـ بخفؿهلل سـبح , سـبح ,  ـ  أعظـؿ  ـل,. وإ, أكـ  ان

جّبوــل إٓ ان. إلــك غقــد ذلــؽ  ـــ الفــذب ك ت والخدافــ ت الوــل لــق ٓ الؿــداد إ فــ ر 

 ـ عوف : لؿ  س غ الوعّدض لف هلل وسونؿع كثقدا  ـ كؾؿ ت الؿ   هللراهلل والؿحـهلّلث 

الػقض   ذلؽ هلل  ؾ  ـ اطاؾع عؾك كؾؿ هتؿ   ذلؽ بعؾؿ أّكفـؿ قـهلل  ؾئـقا فقـف الؽوـب 

«والدس يؾ
(8)

. 

وبعد ما سب  ذكره 3 كصل إلوى البحوث يف طؼقودة طرفواء الشوقعة االثـوي طشورية يف 

 زمن خؾ  العالم, وهو وضوع مبحثـا التالي.

 

 

 
 

                                 
 .678إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (9)

 .335ص9مػنقد الصداط الؿنوؼقؿ لؾربوجددي ج (8)



 

 

 انًثحث انثاَي

 ع انفهسفيـقذو انعانى في انرشي

 

بذهب ف سػة الشقعة آرـل عشدبة   معدبػ الع لؿ إلـك أكـف كـؾ  ـ  سـقى ان 

 ـــدر اآلمـــع:هلل ـــقف إٓ » يؼـــول حق ـــ رة عــــ كـــّؾ  ـــ  ســـقى انهلل ول العـــ لؿ عب

«الؿؿؽـ ت
(9)

. 

إزلقــةهلل أي: اســوؿدار القجــقد   أز ـــة غقــد  وـ هقــة    وادــراإ بؼــدم افعــامل:

ج كب الؿ ضلهلل  حقث ٓ بؽقن الع لؿ  نبقًق    لعهللم
(8)

. 

وإذا    مج وزك   ـ  سـبؼ  ــ أن ف سـػة الشـقعة بؼنـؿقن العـ لؿ إلـك عـ لؿقـ: 

 إ د. وع لؿ الخؾؼ. ع لؿ

ودخؾـ  إلك أعؿ ق الػؽد الػؾنػلهلل   حثقـ عـ كظدة ف سػة اإل داق إلك ز ــ 

وهـؿ بـؼؾـقن: إن أول  ــ »: ؾسـجد أن صـقخ اإلشـالم يؼـولخؾؼ الع لؿ الؿ دي: 

ق ل  ـ همٓء  ؼهللم الع لؿ هق أرسـطقط لقف وهـق  ـ حب الوعـ لقؿ. وأ ـ  الؼـهلل  ء 

 -أو كثقد  ــفؿ  -بؼقلقن  ؼهللم ذلؽ وإن ك كقا بؼقلقن  كلف طقن وغقدة فؾؿ بؽقكقا

 ؼهللم أ قر أخدى قهلل بخؾؼ  ـف   لء أخد وبخؾؼ  ـ ذلؽ  لء آخـد إلـك أن بـوفـل 

الخؾؼ إلك هذا الع لؿ ففذا ققل قهلل  يفؿ أو كثقـد  ــفؿ وهـق خقـد  ــ قـقل أرسـطق 

«وأمب عف
(4)

. 

                                 
 .48ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .9985. مللقػ: الشدبػ الجدج ,هلل  ؽوبة لبـ نهلل  بع: 96اكظد: الوعدبػ ت لؾجدج , ص (8)

 .983ص9ؾ والـؼؾ ٓ ـ مقؿقة جدرء مع رض العؼ (4)



 508 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

بـهللل عؾـك أكـف بـذهب  قنأف ط عـ -ضرحيه ونىر سره اهلل قدس-وك م ا ـ مقؿقة 

إلك أن أف طقن ٓ بؼقل  ؼهللم الع لؿ الؿ ديهلل وإكؿ  بؼقل  ؼهللم الع لؿ العؼؾلهلل وهـذا 

أربـت قـهلل  ؤهؿ كل ـح ب أف طـقنهلل »قـ ل رحؿـف ان: هق الؿشفقر عـ ا ـ مقؿقةهلل 

«كؾق ت  جددة عـ إعق نهلل وهل الؿثؾ إف طقكقةهلل وجعؾقه  أزلقة أ هللبة
(9)

. 

كجـهلل عبـهللالدحؿـ  ـهللوي بـنـب إلـك أرسـطق رأبـ   ,بن تقؿقـةويف مؼابل رأي ا

وقهلل اخوؾػ الـذبـ رووا  ـذهب أف طـقن   »بؼقل    قسقعوف الػؾنػقة:  ـ قض هلل 

  هقة هذه الؿ دة. فـش ههلل أرسـطق بؼـقل عــ أف طـقن إن الؿـ دة لـهللى إخقـد هـل 

.. إن هـذا إ ؾ   كشـلة العـ لؿهلل وإهنـ  ك كـت  قجـقدة  ــذ إزل   حدكـة دايؿـة.

الدأي ٓ كجهلله  طؾؼو عـهلل أف طـقن   أبـة  حـ ورة  ــ الؿحـ وراتهلل وإكؿـ  بـنـب 

«أرسطق هذا الدأي إلقف اعوؿ دًا عؾك الؿح ضدات الشػقبة
(8)

. 

ولؽـ رؿة  عض الـصقص الؿـؼقلة عـ أف طـقنهلل والؿمكـهللة لصـحة  عـض  ـ  

 كة دايؿةهلل و ـف  ققلـف:كنبف إلقف أرسطقهلل  ـ أن أف طقن بذهب إلك أن الؿ دة   حد

   كنؿقف لوقك  أن   ًءهلل أفكض أكف بصبح حجدًا أو مدا و  ـ لوؽثقػهلل وبوحـقل هـذا »

العـصد عقـف إلك  خ ر وهقاءهلل عـهلل إذا وف ومشـوقوفهلل و ـدة أخـدىهلل فـنن الفـقاء عــهلل   

بكاكؿ وبوؽثػهلل بحهللث الغقؿ والنهللبؿ. وبليت  ـ هذا الؿـ ء الؿوـهللفؼهلل حقـؿـ  ببؼـك 

و أو  وؽثػو أكثدهلل بليت  ـ الؿ ء الكاب وإحج ر  دة أخدىهلل وهؽـذا ببـهللو  ضغقط

ًٓ  ـ عـصد واحهلل إلك العـصد أخد   دايدة «أن الـشقء بؽقن  ـؼق
(4)

. 

و   دح  ذهبف   حؼقؼة الع لؿهلل كجهلله    ح ورة رق مقوقس بشقد إلـك أن  ـ دة 

ٓ بقجـهلل  ـلء واحـهلل »ؼقل   هـذا:الع لؿ ٓ بؼد لف  قدارهلل  ؾ هل   مطقر  نوؿدهلل ب

« قجقد  ذامفهلل  ؾ إن كؾ  لء بؽقن   يدًا   امص ل
(3)

. 

                                 
 .899ص8درء مع رض العؼؾ والـؼؾ ٓ ـ مقؿقة ج (9)

 .969ص -968ص 9 قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي ج (8)

 .347ص5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)

 .961ص5 ققل مؿداز ج ح ورة رق مقوقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  (3)



 505 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ـع الؿبهللع هذا الع لؿ  ــ »وكػف الؿعـك كجهلله   طقؿ وس  ـ جهللبهلل بؼقل: 

«الوقلهلل
(9)

. 

فؿذهب أف طقن   مطقر الؿ دة ومحدكف   ـ ح ل إلك ح لهلل  ع الـذه ب  إذن

دات الؿ دبة الؿش ههللةهلل ر  ت  ـ كوبف    ربـب أو إلك أن هذا هق عؾة وجقد الؿقجق

  ؽ.

ولؽـ هؾ هذه الؿ دة   دة أزلقةهلل أم أهن  ح درةهلل رؿ  عهلل حهللورف  وقع فقف  الوطقر 

والوحدك  ـ ح ل إلك حـ ل؟ هـذا هـق النـمال الـذي ٓ مقجـهلل لـف إج  ـة  ـدبحة   

ضقة الث كقة وهل ق ل الحػقهلل: وأ   الؼ»ك م أف طقن. وإن ك ن  قا اإلس م بؼقل: 

قــقل الؼ يــؾ: إن الجــ يز  حــهللث ففــل  ؼهلل ــة غقــد  قـــة  ـػنــف هلل وقــهلل اخوؾــػ فقفــ  

العؾؿـ ءهلل فلجــ ز أف طـقن أن بؽــقن  ــلء جـ يزا أزلقــ هلل و ـعـف أرســط ط لقفهلل وهــق 

 طؾب عقبصهلل ولـ موبـقـ حؼقؼوـف إٓ ٕهـؾ  ــ عة الربهـ نهلل وهـؿ العؾؿـ ء الـذبـ 

هتؿ   الؽوـــ ب العزبـــز  شـــف دمف و ـــف دة خصـــفؿ ان معـــ لك  عؾؿـــف وقـــدن  ـــف د

«  يؽوف
(8)

. 

فـجهلل أن ا ـ ر هلل بـنب إلك أف طقن الؼقل  ؼهللم الع لؿ الؿـ ديهلل أو  ـلء  ــف 

عؾك أقؾ مؼهللبد. ففؾ أخذه  ـ كوب أف طقن؟ أم إن الشـ رح كؼـؾ هـذا عــ أرسـطق 

 كؿ  فعؾ عبهللالدحؿـ  هللوي؟ أم هق اسوـب ط  ـف؟ كؾ هذا  حؾ كظد.

افؼول بؼدم افعامل اذا اـو مـذاب ؾالشـػة اإلذاق مـن افشـقعة وفؽن ال 

 االثـي ظؼية؟

إذا     حثـ  عـ رأبفؿ   ز ـ وجقد الع لؿهلل فنك  كجهلل أ ؾل بوحهللث عـ طدبؼة 

الع لؿ  لسده عؾك سبقؾ الؽّؾ واإلجؿ لهلل  ـهللر »هلل فقؼقل:  هللور الع لؿ عـ ان 

« ـ الحّؼ مع لك دفعة واحهللة
(4)

. 

                                 
 .394ص5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .898ص -897ص9 ق ن مؾبقف الجفؿقة ٓ ـ مقؿقة ج (8)

 .686ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (4)



 508 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 إلك الـظد حقث  ـ: أي –هذا إ  رة إلك أن الع لؿ  ـ ك حقة الجؿؾة فػل ك  ف 

 ـدة واحـهللةهلل ولـؿ   ان عـ  هللر –جؿقع الؿؿؽـ ت ل ج  عو  ؿؽـو وجقداً  كقكف

 بقجهلل  قئو  عهلل  لء.

  لـنـبة إلـك  جؿـقع »  ان أن -الطب طبـ يل  ـقـ  ـ  عؾـك- وافسبب يف اذا

لء غقدههلل وكذا الصـ در إول الـذي موبعـف  ؼقـة الع لؿ عؾة م  ةهلل إذ ٓ بوققػ عؾك  

«أجزاء الؿجؿقع
(9)

. 

لـؿ بوؼـهللم عؾـك العـ لؿ    هلل وهـق ف لع لؿ  ن وق   وجـقده لقجـقد ان 

ملخدًا ز  كق هلل والنبب   هذا أن الػقض  ػة  الز ـهلل كؿ  أن الع لؿ لؿ بولخد عـف 

هلل لػـقض قـهللبؿ   ؼهلل ـف : كـ ن اهلل و وك ك ن الػـقض  ـػة ذامقـة ن ذامقة ن 
و وك ك ن الػقض قهللبؿو: ك ن الع لؿ الـ    عـ هذا الػقض قهللبؿ هلل وهـذا  ـ   ـدح 

   عؾقف أيؿة الحؽؿـة الؿوع لقـة وأ ـح ب » ف الخؿقـل عـهلل   أكهلل عؾك أن الحؼ هق 

ـّ عؾــك الؿقجــقدات  ــف معــ لك  ــ الؼؾــقب  ـــ أهــؾ الؿعدفــةهلل  ـــ قــهللم الػــقضهلل فنك

ؾ  ـّف هق القجقد الؿـبنط عؾـك هق كـؾ الؿؿؽــ ت. ففـق   لقجقد الؿػ ض عؾقف هلل  

«  عوب ر كقكف    لؾؼهللبؿ قهللبؿ  ؼهلل ف
(8)

. 

ف لع لؿ  ـؾ لؾقجـقد البنـقط الؿطؾـؼهلل والظـؾ لـقف   لظـؾ الؿوبـ در إلـك ذهــ 

اإلكن نهلل  ـؾ الؿـداد  ــف أن هـذه الؿ هقـ ت الؿوعقــةهلل والؿؽقكـة  قجقدهـ  الؿؿؽــ 

ــ ــ نهلل بؼــقل الصــهللر لؾعــ لؿهلل هــل معــقـ بظفــد  ـــ خ ل ــك العق ف القجــقد الؿطؾــؼ إل

ــ ن »الشــقدازي:  ــق أعق ــ  ه ــ لؿ إكؿ ــل الؿنــؿك   لع ــؾ اإللف ــذا الظ ــقر ه فؿحــؾ  ف

«الؿؿؽـ تهلل عؾقف  ا وهلل هذا الظؾ
(4)

. 

                                 
 .948ص95مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .934ص  دح دع ء النحد لؾخؿقـل (8)

 .898ص7الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (4)



 502 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ؿـ  أن الؿعبـقد جـؾ  ـلكف »وهذا الع لؿ إزلل هق ك يـ حلهلل بؼـقل أف طـقن: 

ًٓ والؿهللركـة  عزم عؾك أن بجعؾ هذا الع لؿ  ثؾ الؿقجقدات إجؿـؾ وإكثـد كؿـ 

  لعؼؾهلل   غ حققاكو  ديقو واحهللًا بشوؿؾ داخؾ كػنف عؾك كؾ الحققاكـ ت إخـدى 

«ذوات الطبقعة القاحهللة
(9)

. 

وهذا الؽ يـ الحل هق    بنؿك   الوشقع الػؾنػل   إلكن ن الؽبقـد: ٕكـف عؾـك 

معـقـ وقـع    ؽؾ إكنـ ن كبقـد ضـخؿهلل وقـهلل ُبعـربون عــف   لعؼـؾ إول: ٕكـف أول 

اإلكنـ ن الؽبقـد والؿجعـقل إول  ـلء واحـهلل »القجقدهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: 

  لذات والحؼقؼةهلل فنذا قؾت: العؼؾ إول. فؽلكؽ قؾت:  جؿقع الع لؿهلل وإذا قؾت: 

« جؿقع الع لؿ. فؽلكؽ قؾت: العؼؾ إول    اخو ف
(8)

 . 

بطؾـؼ عؾقـف العؼـؾ إول: إذ  :ؾافعامل من كاحقة ادؼاركة بغ افبساضة وافتعغ

 وعقـف هذا وجهلل   الخ رج  لء  وعقـ عؾك  ؽؾ  ـ إ ؽ ل. وأ   إذا كظدكـ  إلـك 

العـ لؿ » ؽؾ الع لؿ و قرمف الخ رجقة: ف ٕكنب أن كنـؿقف   إلكنـ ن الؽبقـد: ٕن 

كؾف  خص واحهلل وحـهللة طبقعقـةهلل  عـض أجزايـف أعؾـك وأ ـدف  ــ  عـضهلل ف لؽـؾ 

ك   إلكن ن الؽبقدهلل وأن ع لؿ إجنـ م  ؿـزلـة  هللكـف وعؾــفهلل حققان واحهلل ك طؼ  نؿ

«وع لؿ إرواح  ؿـزلة روحف وسدههلل والؿجؿقع  ـوظؿ   سؾؽ واحهلل
(4)

. 

  قاسـطة بقجـهلل -الؽبقـد اإلكن ن هذا  هللاخؾ الؿقجقد-وع لؿ العؼقل الـقراكقة 

 لبؼــقهلل الـقراكقــة العؼــقل هــذه  فــقر إلــك بــمدي اإللفقــة: الــذات  ـــ بخــدج  ــع ع

«ذامف  ع ع عـ الث  وة العؼؾقة الجقاهد أ هللع»: الشقدازي
(3)

. 

 ؾ هل جزء  ـف هلل ولؿ مـػصؾ عـ الذات اإللفقة  عـهلل إبج دهـ  لفـ هلل والنـبب   

« وصؾة   لحؼ إول امص ل الشع ع   لشؿف»هذا أهن  
(5)

. 

                                 
 .393ص5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .997ص4الحؽؿة الؿوع لقة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .43أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (4)

 .8ص8إسػ ر لؾصهللر الشقدازي ج (3)

 .75لؾصهللر الشقدازي صأسدار أب ت  (5)



 506 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 ؿـ  هـق  - جؿـقع العـ لؿ »و  الولكقهلل عؾك قهللم الع لؿ بؼقل الػقض الؽ   ,: 

«ٓ ز  ن لف -ؿقع  ج
(9)

. 

 ــ لـقازم الوقحقـهلل هـق: آعوؼـ د  عـهللم كـقن » ـام يؼول مرتضـى مطفـري:

«الع لؿ ح دروهلل وأن لف  هللابةهلل  ؾ الع لؿ قهللبؿ ٓ أول لف
(8)

. ولف كـص آخـد بؼـقل فقـف: 

أ قل وأرك ن العـ لؿ أزلقـةهلل وكؾؿـ  رجعــ  ز ـقـو إلـك الـقراء فـ  كصـؾ إلـك  بـهللأ »

«ؾز  ن وٓ هن بة لفهلل فؽؾ ح دث  نبقق  ؿ دة و هللةز  ,هلل ف   هللابة ل
(4)

. 

ف لؿ دة أزلقةهلل وهل   أزلقوف   ؿؽـةهلل لؽــ لـقف   إل ؽـ ن الـذي بعــل منـ وي 

 .طد  القجقد والعهللم.  ؾ إ ؽ هن   ؿعـك أهن   وعؾؼة   وجقده   قجقد ان 
ذاتهلل  عــك اإل ؽـ ن   القجـقد أن بؽـقن معّؾؼـل الـ» يؼول افػق  افؽاصاين:

ارمب طل الحؼقؼةهلل وهق  ج  ع الضدورة الذامقةهلل  ؾ هق عقـفـ هلل وأ ـ  اإل ؽـ ن  ؿعــك 

«ٓ ضدورة القجقد والعهللمهلل ففق  خوٌص   لؿ هق ت
(3)

. 

هلل إٓ أن و ع كقن الع لؿ  لسده قـهللبؿ  ـ لز ـهلل  ـ زم   وجـقده لقجـقد ان 

 ـؾ مؼـهللم   لشـدف  عضف أقهللم  ـ  عضهلل ولؽـ هذه إقهلل قة لقنت أقهلل قـة ز  كقـةهلل 

ــ ت  ـــ الوعقـ ــقـ   ــة لقجــقد مع ــؾ الؿقجب ــة العؾ ــهللم قؾ ــذا الوؼ ــةهلل وســبب ه والؿؽ ك

إقهلل قة    دامـب القجـقد   عوبـ ر »الؿقجقدة   القجقد الؿطؾؼهلل بؼقل الخؿقـل: 

 هللة آمص ل   لؼهللبؿ الذايت والؼدب  ب  ف. فؽؾؿ  ك ن القجقد  ـ  بهلليف قدببـ هلل كـ ن 

راهلل وإٓ فب عوب ر الدا طة الخ  ة الول  ـقـ كـؾ  قجـقد  ـع حؽؿ الؼهللم فقف أ هلل  فق

«ر ف كؾف  قهللبؿ
(5)

. 

                                 
 .397عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .958الوقحقهلل لؿدمضك  طفدي ص (8)

 .838 دح الؿـظق ة لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .49عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (3)

 .933 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (5)



 500 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و عهلل أن أ ؾ ف سػة الشقعة آرــل عشـدبة هـذا إ ـؾهلل  صـدحقـ  ـلن  ـ دة 

الع لؿ أزلقة القجقدهلل امجفقا إلك مػنقد الـصقص الهللبـقة الول مهللل عؾك خؾؼ العـ لؿ 

  الؽثــدة  ؿــداد  فــقر كــقر ان   ســوة أبــ م: فػنــدوا هــذه الـصــقص عؾــك أن ال

 وذفك أن فؾوجوإ شت تعقـاىل اي:القاقعة   الع لؿهلل 

  فقر القاحهلل   الحضدة إحهللبةهلل الول ٓ معقـ فقف . افتعغ األول:

 فقر القاحهلل   الحضدة القاحهللبةهلل الج  عة لع لؿ إ ـد وعـ لؿ  افتعغ افهاين:

 الخؾؼ.

 ة الجربوتهلل الؿؽقكة لع لؿ إ د. فقر القاحهلل   حضد افتعغ افهافث:

  فقر القاحهلل   الؿؾؽقتهلل الذي هق كػف ع لؿ الجربوت. افتعغ افرابع:

  فقر القاحهلل   الـ سقتهلل الؿؽقن  ـ ع لؿ الخؾؼ. افتعغ اخلامس:

ــدة   عــقـ القحــهللةهلل  افتعــغ افســاإس:  فــقر القاحــهلل   الؽــقن الجــ  ع لؾؽث

 والقحهللة   عقـ الؽثدة.

قن  ـ كقر إكقارهلل وإكـقار الصـ درة عــف  ؽقكـة    دامبفـ  الؽؾقـة ف لع لؿ  ؽ

 دامـب » ـ ست  دامـبهلل هـل  دامـب سـدى فقفـ  كـقر إكـقارهلل بؼـقل النـبزواري: 

ـــة. والجـــربوت. والؿؾؽـــقت.  ـــة. والقاحهللب ـــة ســـوةهلل  ــــ: إحهللب الوعقــــ ت الؽؾق

   ﴿عـز  ــ ق يـؾ: والـ سقت. والؽقن الج  ع. فؿهلله اخوػ ء كقره سوف أب مهلل كؿـ  قـ ل 

«﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
(9)

. 

فـقر إكقار  حوجب عـ أعقـ الخؾؼ اذه الؿدامب النتهلل و ـ  عؾـك  ــ أراد 

أن بـؽشػ لف إ دهلل وبعدف حؼقؼة القجقدهلل إٓ أن بؼطع هذه الؿدامب النتهلل الوـل 

لنـوة هـل إبـ م ا»مـزل فقف  الـقر اإللفلهلل عـ طدبؼ الوللف العدف ,هلل بؼقل الخؿقـل: 

«الؿدامب النوة الصعقدبة   الع لؿ الؽبقد
(8)

. 

                                 
 .869ص8ح  قة النبزواري عؾك إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (9)

 .747عقن حهللبثو لؾخؿقـل صإر  (8)



 505 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ذهـب ف سـػة اإل ـداق  ,وألجل اذا افتصور افػؾسػي فؽقػقـة وجـوإ افعـامل

ــؾ:  ــةهلل  ث ــ لؿ الطبقع ــ ت الؿشــ ههللة   ع ــك أن الؿ هق ــل عشــدبة إل ـــ الشــقعة آرـ  

ة الشؿفهلل والؼؿدهلل والؽقاكبهلل والنؿ ءهلل وإرضهلل  خؾققةهلل ٓ  ؿعـك أهنـ   قجـقد

خـ لؼ   ـ العهللمهلل  ؾ  ؿعـك أهن  محقل واقع     دة أزلقـةهلل فعــهلل   كؼـقل: إن ان 

الخ لؼهلل فؾقف  عـك ذلؽ أكف  قجهللهلل  ؾ  عـ ه: أكف  غقد الصقرة  ـ  لء إلك  لء »

«آخدهلل ففق لقف  ؿقجهلل لـػف الؿ دة الؿػدوض  ؼ ءه 
(9)

  . 

 نوؿدهلل بؼـقل الصـهللر ف لؿ دة   دة أزلقةهلل و ع هذا هل   مجهللد دايؿهلل وحهللوث 

الع لؿ  جؿقع    فقف ح دث ز  ,هلل إذ كؾ  ـ  فقـف  نـبقق القجـقد  عـهللم »الشقدازي: 

ز  ,هلل  ؿعـك: أن ٓ هقبـة  ــ الفقبـ ت الشخصـقة إٓ وقـهلل سـبؼ عـهلل ف  وجقدهـ هلل 

ووجقدهــ  عــهلل ف هلل ســبؼ  ز  كقــ . و  لجؿؾــة ٓ  ــلء  ـــ إجنــ م والجنــؿ كق ت 

كػنـ  كـ ن أو  ـهللك  إٓ وهـق  وجـهللد الفقبـة غقـد ر  ـت  الؿ دبة فؾؽقـ  كـ ن أو عـصـدب 

«القجقد والشخصقة
(8)

. 

كؾ وجقد  ـ هذه الـشلة  حػـقف   لعـهلل قـهلل ولؿـ  كـ ن » ويؼول افسبزواري:

«عهلل ف سق ٓ ك ن ز  كق هلل فقصهللق إن كؾ جزء  نبقق القجقد   لعهللم الز  ,
(4)

. 

و: ٕن الؿخؾقق  ؿعـك كقن الشلء  خؾققو ٓ بـ   كقكف أزلق»وبؼقل  طفدي: 

الؿعؾقل الؼ يؿ   لغقدهلل وهـذا الؿخؾـقق هـق فـقض  ــ فققضـف معـ لكهلل ولـقف  عــك 

ًٓ هـق عـهللم  ًٓ أكف لؿ بؽـ   ز  ن فقجهللهلل  ؾ الؿـ ط   كـقن الشـلء  عؾـق كقكف  عؾق

«كقكف ق يؿو  ذامف سقاءهلل ك ن  نبققو   لعهللم الز  , أم ٓ
(3)

. 

                                 
 .963الوقحقهلل لؿدمضك  طفدي ص  (9)

 .981الؿش عد لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (8)

 .94ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)

 .959الوقحقهلل لؿدمضك  طفدي ص  (3)



 501 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

إكؿ  موصػ   لحـهللوث الز ـ , »: فـ ؿة  ؼهللم ان وإذا ك كت الؿ دة أزلقةهلل قهللب

أجزاء الع لؿ  ـ إجن م والجنؿ كق ت الؿؼقهللة اذه النؾنـؾةهلل والز ـ ن مـ  ع لفـ : 

«ٕكف عدض ق يؿ  ؿحؾ جد ل
(9)

. 

وهذا    بعدف   الػؽد الػؾنػل عـهلل آرــل عشـدبة   لحدكـة الجقهدبـةهلل الوـل 

وث الوـهللربجل لأل ـق ءهلل ف لعـ لؿ  نـوؿد الحـهلل»مؼقم عؾك مػنقد حـهللوث العـ لؿ  ــ 

الحهللوثهلل فؾؿ ذا كؼـقل  ـلن العـ لؿ ٓ ـهلل أن بؽـقن  خؾققـو   لحظـة  عقــةهلل  ـ  دام 

الع لؿ  لسـده و  جؿقـع لحظ مـف دايـؿ الحـهللوث ؟ فنكـف ٓ  ـلء  ـ ٍق عؾـك ح لـف   

«الع لؿ ولق لؾحظ ت
(8)

. 

بـوج عــف وجـقد وهذه الحدكة الجقهدبة هل    بنؿك   لػقض الؿؼهللسهلل الذي 

الخؾؼ   هذه الؿـ دة إزلقـةهلل و ـف مخـدج الؿ هقـ ت الؿوؽثـدة  ــ القجـقد العؾؿـل 

الح  ؾ   ع لؿ إ دهلل إلك القجقد العقــل الح  ـؾ   عـ لؿ الخؾـؼهلل بؼـقل حقـهللر 

الؿقجقدات العقـّقة  ـنق ة إلك الػقض الؿؼـهلّلس الاـذي هـق إعطـ ء وجـقد »أ ؾل: 

«ب وجقده العؾؿل إزلل الّذايتكّؾ  قجقد   الخ رج  حن
(4)

. 

وجـقد مؾـؽ الؿ هقـ ت   الخـ رج  نف ضـة القجـقد عؾقفـ  » ويؼول مال ادرا:

 حنــب أوق هتــ  الؿخصق ــة واســوعهللاداهت   ـــ الحــؼ بنــؿك عـــهللهؿ  ــ لػقض 

«الؿؼهللس
(3)

. 

ف لؿ هق ت الؿش ههللة   الخ رجهلل مقجـهلل  نـبب محـقل  ـ دة العـ لؿ إزلقـة  ــ 

إلــك  ــ  ٓ هن بــة. وهــذا الوطــقر والوبــهللل ٓ بجــدي   أجـــ س  ــقرة إلــك  ــقرةهلل 

الؿخؾققــ ت كــؾ عؾــك حــهللةهلل  ــؾ بؿؽـــ أن بوحــقل جــزء  ــؾب إلــك كــ يـ كــ  لهلل 

 .وبحصؾ   لحدكة الجقهدبة عؽف هذا

                                 
 .398عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .965الوقحقهلل لؿدمضك  طفدي ص  (8)

 .461ص8عظؿ لحقهللر أ ؾل جمػنقد الؿحقط إ (4)

 .453ص 7الحؽؿة الؿوع لقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)



 502 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

إن  ــ   ــقـ أبــهللبـ   ـــ إكــقاع الجقهدبــة بؼبــؾ أن بوغقــد: » يؼــول افطباضبــائي:

  ل بؿؽــ أن بوبـهللل إلـك الجـقهد الــ  لهلل فقصقد غقد    ك ن أوٓهلل ك لجقهد غقد الـ

«والجقهد الـ  ل بؿؽـ أن بوبهللل فقصقد حققاك 
(9)

. 

ومحقل الؿ دة  ـ  قرة إلك  قرةهلل بؽقن  نبب  لء  قجقد   هـذه الؿـ دةهلل 

وهــق  ــ  بعــدف   الوشــقع الػؾنــػل   لحــب والعشــؼ اإللفــلهلل الشــ  ؾ لجؿقــع 

جــقدات ع  ــؼف ن ســبح كفهلل جؿقــع الؿق»الؿقجــقداتهلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي: 

« شو قة إلك لؼ يفهلل والق قل إلك دار كدا وف
(8)

 . 

ــع الؿقجــقدات  ــقن-فجؿق ــ  بزعؿ ـــ ع  ــؼة ن  -كؿ ــنن   ــذا ف ــك ه : وعؾ

الطبقعل أن بنقد الع  ؼ إلك لؼ ء الؿعشقق. وهـ  ح ول ف سػة الشقعة أن بجؿعـقا 

مؿـ هل الؿقجـقدات   قـ هذا إ د و قـ  ـ  هـق  ـ هد  عؾـقم  شـ ههلل  ــ اسـوح لة

 ب  دةهلل  . فؼ لقا: إن هذه الؿقجقدات الؿ دبة ٓ مصؾ إلك ان الؿ دبة  ع ان 

 ؾ هل   مدق دايؿهلل ومحقل  ـ   هقة دكق  إلك   هقة أعؾكهلل وهؽذا: إلـك أن مـوؿؽـ 

 ـ الق قل إلك اإلكن كقةهلل وذلؽ أن كؿ ل كؾ  لء و ـقلف إلـك اإلكنـ نهلل وكؿـ ل 

كؿـ ل الؿعـهللن   »ك الحؼ سبح كفهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل   هـذا: اإلكن ن و قلف ال

و ــقلف إلــك أفــؼ الـبــ تهلل وكؿــ ل الـبــ ت   و ــقلف إلــك  ؼــ م الحقــقانهلل وكؿــ ل 

«الحققان   و قلف إلك  ؼ م اإلكن ن
(4)

. 

لق كظدك  إلك الجنؿ الؽؾل والطبـع الؽؾـل والثبـ ت الؽؾـلهلل » ويؼول اخلؿقـي:

 القلقــهلل هــق اإلكنــ ن أن كــدى – ع  ــة  صــقرة –الؽؾــل والحقــقان الؽؾــل واإلكنــ ن 

الحدكــ ت الذامقــة الجقهدبــة لؾعــ لؿ واكوفــك   عــهللهلل القجــقد إلــك  فــد الــذي إخقــد

«إلقف 
(3)

. 

                                 
 .859هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (9)

 .934ص 4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)
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 556 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وبشدح الصهللر الشقدازي هذه الـظدبة الػؾنـػقةهلل فقبـقـ أن الؿـ دة إلـك أن مصـؾ 

مصقد طقـ هلل رؿ إن إلك الحضدة اإللفقة   مؼؾب  نوؿد  ـ  قرة إلك  قرةهلل إلك أن 

الطــقـ  عــهلل أن أكشــله ان خؾؼــ   عــهلل خؾــؼهلل   أطــقار  وع قبــةهلل بصــقد كب مــ : فقلكؾــف »

أد ل: فقصقد د  : فقـزع الؼقة الؿؿقـزة الؿدكـقزة   كـؾ حقـقانهلل  ــ الـهللم  ـػقه 

الذي هق أقدب إلك آعوهللالهلل وأ عهلل  ـ الؽثدة والوض د: فقصقد كطػة بؼبؾف  الدحؿهلل 

 ـل الؿدأةهلل فقزداد اعوهللآهلل رؿ بـضـجف  الـدحؿ  حدارمـف: فقـزداد مـ سـب   وبؿوزج ا 

ـــػف  ــقل ال ــةهلل بنــوعهلل لؼب ــك غ ب ــك بـوفــل   الصــػ هلل واســوقى كنــبة إجــزاء إل حو

«وإ ن كف 
(9)

. 

فبهللابة الدوح اإلكن كقة هل الكابهلل رؿ مكقـك إلـك أن مصـقد روحـو كب مقـةهلل وهــ  

نـؿ اإلكنـ , الؿجـدد عــ الـدوحهلل الؿقجـقد   مـوؼؾ إلك الؿدمبة إعؾك وهـل الج

رحؿ إمهلل و عـهلل هـذا الطدبـؼ الشـ قهلل والدحؾـة الطقبؾـة لؾؿـ دة: مصـؾ إلـك  دحؾـة 

 وؼهلل ةهلل منوطقع  ـ خ لف  أن ُمقِجهلل وُمؽِقن ومخؾؼ روحـ  إكنـ كقةهلل معؾـؼ  ـ لجـقـ 

ه إلـك ف لـػف   لـنـبة إلـك الجنـؿ الـذي بـوفـل أ ـد»   طـ أ فهلل بؼقل الطب طب يل: 

« ؿـزلة الثؿدة  ـ الشجدة  -وهق البهللن الذي مـشل  ـف الـػف-إكش يف  
(8)

. 

الـــػف جنــؿ كقة الحــهللوثهلل »وهــذا  ــ  أراده الصــهللر الشــقدازي عـــهلل   ذكــد أن 

«روح كقة البؼ ء
(4)

. 

و عهلل هذا الطدبؼ الطقبؾهلل الذي خ ضوف الؿ دة إلك أن أ ـبحت روحـ  إكنـ كقة: 

البعـث  ــ كشـلة »ؿ أخدهلل بؼقل الصهللر الشـقدازي: سووؿؽـ  ـ الق قل إلك الع ل

طبقعقة إلك كشلة أخدوبة ٓ بؿؽـ إٓ   كؼ ب الجقهدهلل ومبهللل الذات: ٕن الـشـلمقـ 

«إولك وأخدة  وخ لػو ن   الـقعهلل  وب بـو ن   كحق القجقد
(3)

. 

                                 
 .941أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (9)

 .458ص9مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (8)

 .443ص9الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾشقدازي ج (4)

 .87أسدار أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (3)



 558 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

الـــػف جنــؿ كقة الحــهللوثهلل روح كقــة البؼــ ءهلل فووحــدك » ويؼــول افســبزواري:

«الجقهدبة عـ الجنؿقة الطبقعقة إلك الجنؿقة الربزخقة    لحدكة
(9)

. 

إجن م   ح لة مغقد دايؿ  ـ ح ل إلك ح لهلل حوك مصؾ » ويؼول افطباضبائي:

«إلك بقم الؼق  ةهلل ومؾوحؼ   ٕرواح ر كقة
(8)

. 

هلل فنـقف وأ   الجنؿ الؿ دي الذي ضؿ هذه الـدوح الصـ عهللة إلـك لؼـ ء ان 

وطقر والكقل إلك أن بضؿ رواحو أخدىهلل وبؼقم  وفذببف هلل إلك بوحؾؾهلل رؿ بلخذ   ال

 ــ دة الؽــقن  نــقده  الطبقعقــة »أن مؾحــؼ   لعــ لؿ العؼؾــلهلل بؼــقل  دمضــك  طفــدي: 

وحدكوف  الجقهدبة ُمظفد الجقاهد الؿوشعبة لألرواح الؿجددةهلل فقوخؾص الدوح  ـ 

محوـقي روحـو آخـد  الؿ دةهلل وبـوؼؾ إلك حق ة أرفـع وأقـقىهلل أ ـ  الؿـ دة فنهنـ  سـقف

«لك قوف
(4)

. 

ويــرى ظرؾــاء اإلذاق مــن افشــقعة االثـــي ظؼــية أهنــم بعؿؾفــم اــذا ؿــد 

 مجعوا بغ أمرين:

 فؾنػة أف طقن اإل داققة: األمر األول:

  ذهبفؿ الشقعل: األمر افهاين:

الحـهللوث الز ـ , بعـهللق   الؿنـؾؽ العدفـ , ر  وـو » واـا كجد اخلؿقـي يؼـول:

الؿهلل ولؽـــ لــقف  ــذلؽ الؿعـــك الــذي بػفؿــف الؿوؽؾؿــقنهلل وأ ــح ب لجؿقــع العــق

«الحهللبث
(3)

. 

                                 
 .446ص5ح  قة النبزواري عؾك إسػ ر ج (9)

 .59طب يل صحق ة     عهلل الؿقت لؾطب  (8)

 .847العهللل اإللفل لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .473آداب الص ة لؾخؿقـل ص (3)



 555 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

أن التشقع الػؾسػي يذهب إلى أن مادة العوالم الؿشواهد, موادة  واخلالاة يف اذا:

أزلقة أبدية, وما فقفا من ماهقات هو شيء حادث3 بسبب ما يف هذه الؿادة من طشو  هلل 

, يصول إلوى اإلكسواكقة, ثوم يػـوى يف اهلل تعالى, حقث يترقى شيء من الؿوادة إلوى أن 
فتوجد ماهقات مخؾوقة, يف مادة سرمدية, بسبب الحركة الجوهريوة والعشو  اإللفوي. 

 وهؽذا إلى ما ال كفاية.

فقؿـ   -و ـ خ ل    سـبؼ عدضـف بوبـقـ لــ  أن ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة 

 عـهللم. ولـؿ بؼػـقا عــهلل  بؼقلقن: إن الع لؿ قهللبؿ لـؿ بنـبؼ -بوعؾؼ  ز ـ خؾؼ الع لؿ 

هذا الؼقلهلل  ؾ أخذوا   الوصدبح  لن هذه الؿنللة  نـللة ٓ بنـع أحـهلل أن بجفؾفـ هلل 

 ـ لقازم ر ق قوف معـ لك أن ٓ بؽـقن لؾعـ لؿ »فضً  عـ اعوؼ ده لعؼقهللة مخ لػف : ٕن 

ًٓهلل فنن الؼقل  ؿحهللودبة الخؾؼ  ـ حقث الز ـ ن   كظـد الػ سـػة بــ   الد ق قـة  أو

«ؾؼة ن مع لكالؿط
(9)

. 

كجهلل أن الوشقع الػؾنػل بؼـػ عؾـك الـؼـقض  ــ الوشـقع الؽ  ـلهلل الـذي  واـا

أن القاجب عؾك الؿؽؾػ: أن بعوؼهلل حهللوث الع لؿ  لسدههلل وأكف لؿ بؽــ »بمكهلل عؾك 

 قئ  قبؾ وجـقدههلل وبعوؼـهلل أن ان معـ لك هـق  حـهللث جؿقعـف... وبعوؼـهلل أن ان قـهللبؿ 

«وحهللههلل ٓ قهللبؿ سقاه
(8)

. 

لؿ بؼػ الوشقع الؽ  ل   رفضف لؿ    الوشقع الػؾنػل  ـ عؼ يـهلل عــهلل هـذاهلل و

 ؾ  دح عؾؿ ؤه  لن الؼقل  ؼهللم الع لؿ قـقل بخـدج  ـ حبف إلـك الؽػـدهلل بؼـقل ا ــ 

 ـ اعوؼهلل قهللم الع لؿ ففق ك فد    خ ف: ٕن الػ رق  قـ الؿنـؾؿ »الؿطفد الحؾل: 

«لؽػ ر   إلجؿ عوالؽ فد ذلؽهلل وحؽؿف   أخدة حؽؿ   قل ا
(4)

. 

                                 
 .978الوقحقهلل لؿدمضك  طفدي ص  (9)

 .458أضقاء عؾك عؼ يهلل الشقعة آ   قة لجعػد النبح , ص (8)

 .89أجق ة الؿن يؾ الؿفـ يقة لؾحؾل ص (4)



 558 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

الذي ربت  نجؿ ع أهؾ الؿؾـؾ والـصـقص » ومن اذه األؿوال ؿول ادجؾيس:

الؿوقامدة هق: أن جؿقع    سقى الحؼ مع لك أز ـة وجقده   ج كـب إزل  وـ هقـةهلل 

«و  وجقده ا وهللاء. وإزلقة وعهللم اكوف ء القجقد  خصقص   لدب سبح كف
(9)

 . 

«ؼقل  ؼهللم الع لؿ  دكال»كؿ  بؼقل الؿجؾنل أبض : 
(8)

. 

والؽػـد أقنـ م ... الؼنـؿ الثـ ,  ـ  بحؽـؿ فقـف » وؿال جعػر آل ـاصف افغطا:

 جـقاز الؼوـؾهلل وكج ســوف النـمرهلل وحد ــة الـذ  يح والـؽـ ح  ـــ أهـؾ اإلســ مهلل دون 

النبل وإسد وإ  حة الؿ لهلل وهق كػد  ـ دخؾ   اإلس مهلل وخدج  ـف   رمهللاد عــ 

دي  ـف   الدج ل  نجداء أحؽ م الؿقمكهلل أو كػد كعؿـة  ــ غقـد اإلس مهلل وبزبهلل الػط

هلل أو  غـض لفـؿهلل أو   دعـ ء ڠ بفةهلل أو هوؽ حد ـة أو سـب ٕحـهلل الؿعصـق قـ 

«قهللم الع لؿ  حنب الذات أو وحهللة القجقد
(4)

. 

 ـ أدق عؾؿ ء الوشقع الؽ  ـل   هـذه الؿنـللة: ٕكـف أ ـ ب  وبعورب الؽداجل 

مؼــهللم ذات الحــؼهلل لــقف مؼــهلل و » ــداق بــذهبقن إلــك أن عـــهلل   ذكــد أن ف ســػة اإل

«ز  كق هلل  ؾ هق كقع آخد  ـ الوؼهللم
(3)

. 

اعؾـؿ أن الؿؾحـهللة لؿـ  »وٕكف  قـ  ققػف  ـفؿ  عب رة  خوصدة وواضحةهلل ق ي : 

لؿ مجهلل حقؾة مهللفع ا  وجقب مؼهللم الصـ كع عؾـك الصــعةهلل ق لـت: إكـف  وؼـهللم عؾقفـ  

«مؼهللم رمبوفهلل ٓ مؼهللم ز  ن
(5)

. 

وأ ــ   ــ  بوعؾــؼ   لحدكــة الجقهدبــةهلل والــذه ب إلــك أهنــ  هــل الؿقجــهلل لؾـــػف 

اإلكن كقةهلل ففل فؽدة ج  عة  قـ الخطل والوـ قضهلل فنذا    فؽؽـ  عؼقهللة عدف ء الشقعة 

ـــف مؼـــقم  ــــ جفـــة عؾـــك  أن الــــػف جنـــؿ كقة »  الــــػف اإلكنـــ كقة: فنــــجهلل أك

«الحهللوث
(6)

. 

                                 
 .  848ص-847ص53 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (9)

 .859ص 3كقار لؾؿجؾنل ج ح ر إ (8)

 .459ص 8كشػ الغط ء لجعػد ك  ػ الغط ء ج (4)

 .53  رح ب هنج الب غة لؿدمضك  طفدي ص (3)

 .6كـز الػقايهلل لؾؽداجل ص  (5)

 .85ص5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾصهللر الشقدازي ج (6)



 552 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

لردبـ  ؿـ  بـذهب  وـ –ــل عشـدبة بذهب ف سػة الشقعة آر ومن جفة أخرى

ًٓ   عـ لؿ الؿثـؾ   اإلكنـ كقة الــػف أن إلـك –إلقف أف طقن  ـ أن الـػف  قجـقدة أز

ــة ــقلهلل قهللبؿ ــقس»: النــبزواري بؼ ــ ت لؾـػ ــت ســ  ؼة كقـقك ــ  ك ك ــة فقف ــة ع لؿ  ع رف

« عكفة
(9)

. 

       

 

 عـة  ـقـ ف لـػف اإلكن كقة عؾك  ـ  بـدى ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة ج  إذن

الحهللوث وإزلقة. و   أ  روا إلقف هق فؽدة أف طقكقة    وق زهلل حقث بعورب أف طقن 

أول  ـ أ  ر إلك أن الدوح اإلكن كقة  ؽقكة  ـ جزء   ديهلل وجزء  ــ عـ لؿ الؿثـؾهلل 

«أحهلل جزأي هذه الدوح ك ن س  قوهلل والجزء أخد دوكو»بؼقل: 
(8)

.  

ٹ م الـػقس ققل   طـؾ  ــص كـ م انهلل و   ذهب إلقف ف سػة اإل داق  ـ قهلل

. [4 – 9الـــــــــــــــــدحؿـ: ] ﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ﴿ٹ 

 بؽـقن ٓ والؿخؾـققهلل  خؾـقق - و ـ دة روح  ــ  ؽـقن إكنـ ن هـق  ؿ  - ف إلكن ن

 .إحقال  ـ  ح ل أزلقو

و ؿ  بزبهلل  ذهب ف سػة الشـقعة آرــل عشـدبة ضـعػ  ووهــ هلل أهنـؿ لـؿ ببقــقا 

ة  قـ الـػف الؼهللبؿة والـػف الح درةهلل وهؾ هؿ  كػف واحـهللة أم ارـوـ نهلل   هقة الع ق

وإن ك كو  واحهللة فؽقػ بؼ ل: إهن  جنؿ كقة الحهللوثهلل  ع كقهن  قهللبؿة  ؼهللم العؼقل. 

 رؿ بؼ ل: كقػ مؿ هت الـػف الؼهللبؿة  ع الـػف الح درة.

                                 
 .837ص8 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 .351ص5ة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج ح ور (8)



 556 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ــول: ــم كؼ ــذهبفؿ  ث ـــ أ ــقل   ــقؿ   ــة أ ــؾ عظ ــة الجقهدب ــقل   لحدك إن الؼ

بػقض أزٓ وأ ـهللاهلل وٓ بؿؽــ أن  بـؼطـع  ػل: ٕهنؿ بذهبقن إلك أن الب ري الػؾن

هلل  عـ اإلف ضةهلل وهذا الػقض هق الؿقجهلل لؽـؾ الؿقجـقدات الصـ درة عــ الحـؼ

 والول مونؾنؾ كزوٓ إلك أن مصؾ إلك ع لؿ الؿ دةهلل الذي هق أخف  دامب القجقد.

فؽؾ    هـق أسـدع »لؿؽ كةهلل رؿ إن الؿ هق ت الؿ دبة  وػ ومة  ـ ك حقة الشدف وا

لؾؼبقل وأكقر وأحنـ الصقرة: ففق أجؾهلل وكؾؿ  هق   غػؾف عـ ذلـؽ وٓ بـوػـع  ـف 

«ك لصخد والحج رة: ففق أدون رؿ إلك الؼقى الـب مقة...
(9)

. 

فــحـ إذن أ ــ م   هقــ ت   دبـة  وؽثــدةهلل  خوؾػــة  ــ ك حقــة الشــدف والؿؽ كــةهلل 

الوـل مدغـب -هلل وٓ هلل لفذه الؿ دب ت   وػؼة  ـ حقث الدغبة   الق قل إلك ان

 ـ  ؼ طدبؼ طقبؾ ببهللأ  ـ الؿ دي الذي ٓ بوحدكهلل إلـك  -  الػـ ء   ذات ان 

إٓ  كقـل الؿـ دة  -كؿ  ذكـد الشـقدازي  -أن مصؾ إلك اإلكن كقةهلل وٓ طدبؼ إلك هذا 

ٓهلل رــؿ كطػــة بؼبؾفــ  الــدحؿهلل وبؿوــزج اــ   ـــل الؿــدأةهلل فقــزداد اعوــهللا»إلــك أن مصــقد 

بـضجف  الدحؿ  حدارمف: فقزداد مـ سب  حوك بـوفل   الصػ هلل واسوقى كنبة إجـزاء 

«إلك غ بةهلل بنوعهلل لؼبقل الـػف وإ ن كف 
(8)

. 

, طؾى ترقي الؿادة إلى أن تصقر كػسًا إكسواكقة, فؼامت كظرية الػـاء يف ذات اهلل  

وهوو بودوره لون يوجود إال وال صري  إلى وجود الـػس اإلكساكقة, إال الجـس البشوري, 

من كػس إكسواكقة, فؼوام وجوود أحودهؿا طؾوى وجوود اآلخور3 وهوذا هوو الودور الؼبؾوي 

 الؿؿـوع.

                                 
 .  875ص7الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)

 .941أسدار أب ت لؾصهللر الشقدازي ص (8)



 550 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

رؿ إن هذا الوـظقـد الػؾنـػل بــ قض  ـ  سـبؼ ذكـده   الؿبحـث النـ  ؼهلل  ــ أن 

عدفــ ء الشــقعة آرـــل عشــدبة بم ـــقن  قحــهللة القجــقد: ٕكــف  وــك  ــ  آ ـــقا  قحــهللة 

 هلل ف  ح جة إلك كؾ هذا الؽ م.أكف ٓ وجقد إٓ ن  القجقدهلل واعوؼهللوا

واــذا بظفــد أن  ــ  حــ ول ف ســػة الشــقعة الؼقــ م  ــف  ـــ الجؿــع  ــقـ الػؾنــػة 

 .لشقعلهلل إكؿ  هق أ د   هد البط ناإل داققة و قـ الؿذهب ا

وٓ بخػك عؾك  ـ راجع ك  فؿ وموبع أ ـقلفؿ أن جؾفـ  ٓ » يؼول ادجؾيس:

  دايع إكبق ءهلل وإكؿ  بؿضغقن  بعض أ قل الشـدايع وضـدورب ت بط  ؼ    ورد  

الؿؾؾ عؾك ألنـوفؿ   كؾ ز  ن حذرا  ـ الؼوؾ والوؽػقـد  ــ  ـم ـل أهـؾ ز ـ هنؿهلل 

ففؿ بم ـقن  لفقاهفؿ ومل ك قؾقاؿ وأكثدهؿ ك فدونهلل ولعؿدي  ـ ق ل:  لن القاحهلل 

ربـت قهلل ـف ا وــع عهلل ـفهلل ٓ بصهللر عـف إٓ القاحهللهلل وكؾ ح دث  نـبقق  ؿـ دةهلل و ـ  

و لن العؼقل وإف ك وهققلك العـ  د قهللبؿةهلل وأن إكقاع الؿوقالـهللة كؾفـ  قهللبؿـةهلل 

وأكـف ٓ بجــقز إعـ دة الؿعــهللومهلل وأن إفـ ك  وط  ؼــةهلل وٓ مؽـقن العـصــدب ت فــقق 

إف كهلل وأ ث ل ذلؽهلل كقػ بم ـ  ؿ  أمت  ف الشدايع وكطؼت  ـف أبـ ت ومـقامدت 

ـ: اخوقـ ر القاجـب وأكـف بػعـؾ  ـ  بشـ ء وبحؽـؿ  ـ  بدبـهللهلل وحـهللوث  ف الدوابـ ت  ـ

العــ لؿهلل وحــهللوث آدمهلل والحشــد الجنــؿ ,هلل وكــقن الجـــة   النــؿ ء  شــوؿؾة عؾــك 

الحــقر والؼصــقر وإ ـقــة والؿنــ كـ وإ ــج ر وإهنــ رهلل وأن النــؿ وات مـشــؼ 

 ـــفؿ ومطــقىهلل والؽقاكــب مـوثــد ومونــ قط  ــؾ مػـــكهلل وأن الؿ يؽــة أجنــ م  ؾئــت 

 النؿ وات بـزلقن وبعدجقن...

وأ ث ل ذلؽ كقػ بم ـ  ؿ  أمـت  ـف الشـدايعهلل وكطؼـت  ـف أبـ ت ومـقامدت  ـف 

الدواب ت  ـ اخوق ر القاجب وأكف بػعؾ    بش ء وبحؽؿ  ـ  بدبـهللهلل وحـهللوث العـ لؿهلل 

وحــهللوث آدمهلل والحشــد الجنــؿ ,هلل وكــقن الجـــة   النــؿ ء  شــوؿؾة عؾــك الحــقر 

الؿنـ كـ وإ ـج ر وإهنـ رهلل وأن النـؿ وات مـشـؼ ومطـقىهلل والؼصقر وإ ـقة و

 والؽقاكب مـوثد ومون قط...



 555 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

و ــ أكصــػ ورجــع إلــك ك  فــؿ عؾـؿ أهنــؿ ٓ بعــ  ؾقن أ ــح ب الشــدايع إٓ 

«كؿع  ؾة الؿنوفزئ اؿ
(9)

. 

و عهلل هذا العدض لؾوشقع الػؾنػل   حؼقؼة الوقحقهللهلل وإبؿ كف  قحـهللة القجـقدهلل 

طدبؼ إلك  عدفـة هـذا: إٓ  ــ خـ ل العؾـؿ  ل ـقلفؿ الػؾنـػقة:  ع اإلبؿ ن  لكف ٓ 

ــ ء   ذات  ـــ ســؾؽف  إٓ الػـ ــل مق ــؾ   ــهلل الو ــ ن اــذا الوقحق ــؿ اإلبؿ ـــ ر : و 

وعؼقهللمف   أفع ل الؿؽؾػقـهلل و   هل ع قوف   فالػؾنػل. حدي  ـ  أن كبحث    ققػ

 هلل وهق  قضقع فصؾـ  الو لل.  لخ لؼ 

 

 

 
 

                                 
 .489ص -488ص7 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (9)



 

 
 



 

 

 

 

 

 نثاوً:انفصم ا
 انعذل في انرشيع انفهسفي

 زيحــعُذ االثُي عش
 

 وؾقه مبحهان:

  :مػفوم  افؼضاء وافؼدر يف افتشقع افػؾسػي.ادبحث األول 

  :ع افػؾسػي.ــر يف افتشقـــجبـافادبحث افهاين 

 



 



 

 

 انًثحث األٔل

 في انرشيع انفهسفي يفٕٓو  انقضاء ٔانقذر

 

اإلبؿـ ن   لؼـهللر خقـده و ـدههلل  أاـل افســة:من أرـان اإليامن افتـي يـممن هبـا 

وإبؿ هنؿ اذا الدكـ العظقؿ بشؿؾ اإلبؿ ن   لؼض ءهلل  ع اإلبؿ ن   لؼهللر. وهؿ  أ دان 

 و ز  نهلل ٓ بؿؽـ ٕحهللهؿ  أن بـػؽ عـ أخد
(9)

. 

و ع آمػ ق عؾك الو زمهلل وقـع الخـ ف   محهللبـهلل حؼقؼـة كـ   ـفؿـ هلل فـذهب 

لَؼَض ُء  ـ ان مع لك أخّص  ـ الؼهللر: ٕكـف الػصـؾ  ـقـ ا»الداغب إ ػف , إلك أن 

«الّوؼهللبدهلل ف لؼهللر هق الّوؼهللبدهلل والؼض ء هق الػصؾ والؼطع
(8)

. 

ـــدرًا  ,وأمـــا ا رجـــاين ؾـــذاب إػ افعؽـــس ـــع » ؼ أن الؼضـــ ء وجـــقد جؿق

الؿقجقدات   الؾقح الؿحػقظ  جوؿعةهلل والؼـهللر وجقدهـ   وػدقـة   إعقـ ن  عـهلل 

«حصقل  دايطف 
(4)

. 

فنن أهؾ النــة بم ــقن  لكـف ٓ بحـهللث  ـلء إٓ وقـهلل عؾؿـف ان  وظذ ـل حال

  عؾؿف إزللهلل وهق  ع هذا  ؽوقب   الؾقح الؿحػقظهلل  خؾقق ن  هلل واقـع

  نرادمف الؽقكقة.

                                 
. مـللقػ:  جـهلل الـهللبـ ا ــ إرقـدهلل محؼقـؼ: 78ص 3رد جاكظد: الـف بة   غدبب الحهللبث وإ (9)

حؿــقد  حؿــهلل الطـــ حلهلل الطبعــة الدا عــةهلل  مسنــة إســؿ عقؾق ن لؾطب عــة والـشــد والوقزبــعهلل 

 ش.9463قؿهلل

. مللقػ: الداغب إ ـػف ,هلل محؼقـؼ:  ـػقان عـهللك ن داوودهلل 675 ػددات ألػ ظ الؼدآن ص (8)

 هـ.9387قرهلل الطبعة الث كقة: الؿطبعة : سؾقؿ كزادههلل الـ  د : طؾقعة الـ

 .973الوعدبػ ت لؾجدج , ص (4)



 515 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ففـل مؼـقم عؾـك  ,وأما ظؼقدة ؾالشػة اإلذاق من افشقعة االثـي ظؼية يف اذا

والػقض الؿؼهللسهلل إذ هؿ بـدون أن الػـقض إقـهللس إبؿ هنؿ  قجقد الػقض إقهللس 

هق الؼض ءهلل الذي هق العؾؿ اإللفل الؿقجقد   ع لؿ العؼقل الـقراكقةهلل بؼقل الصـهللر 

الػقض إقهللس الؿنؿك   لؼضـ ء إزلـلهلل الـذي هـق عبـ رة عــ ربـقت »الشقدازي: 

«إ ق ء   عؾؿ ان مع لك   لـظ م إلقؼ إفضؾ
(9)

. 

ء مقجهلل الؿؼهللوراتهلل وهـل عبـ رة عــ محؼـؼ ووجـقد العؾـؿ و عهلل وجقد الؼض 

ووجقد مؾؽ الؿ هق ت   الخـ رج  نف ضـة القجـقد عؾقفـ هلل  حنـب أوق هتـ  »اإللفل 

الؿخصق ة واسوعهللاداهت   ـ الحـؼ بنـؿك عــهللهؿ  ـ لػقض الؿؼـهللسهلل وهـق  عقــف 

«الؼهللر الخ رجل
(8)

. 

عشـدبةهلل وهـق  وهذا أبضـ   ـ  قصـهلله فقؾنـقف آخـد  ــ ف سـػة الشـقعة آرــل

وجــقد جؿقــع الؿقجــقدات »النـبزواريهلل وذلــؽ عـــهلل   ذكـد أن الؼضــ ء عبــ رة عــ 

 جؿؾــة عؾــك القجــف الؽؾــك   العــ لؿ العؼؾــلهلل والؼــهللر وجــقد  ــقر الؿقجــقدات 

« ػصؾة   الع لؿ الـػنل النؿ وي عؾك القجف الجزيل
(4)

. 

دبـدًا لفـذه وبعورب الػقض الؽ  ـ ,  ــ أكثـد ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة مح

الػؽدة الػؾنػقةهلل إذ ذهب إلك أن الؼض ء عبـ رة عــ  ـقرة كؾقـة أزلقـةهلل  قجـقدة   

ع لؿ العؼـقلهلل  شـوؿؾة عؾـك كـؾ  ـ  كـ ن و ـ  سـقؽقن   القجـقد الؿـ ديهلل و ـ هل 

أسب  ف الؼدببة والبعقهللةهلل  حقث بشوؿؾ الؼض ء عؾك  قر لؾعؾؾ الطقلقـةهلل الؿقجـقدة 

 .العدضقة الؿقجقدة   ع لؿ الخؾؼ   ع لؿ إ دهلل و قر العؾؾ

                                 
 .453ص 7الحؽؿة الؿوع لقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)

 .453ص 7الؿدجع الن  ؼ ج (8)

 .69ص 9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)



 518 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

الؼضـ ء عبـ رة عــ وجـقد الصـقر العؼؾقـة لجؿقـع » يؼول يف بقان اذا ما كصه:

الؿقجقدات  ن هللاعف سبح كف إب ه    الع لؿ العؼؾـل عؾـك القجـف الؽؾـلهلل  ـ  ز ـ نهلل 

عؾك مدمقبف  الطقلل الذي هق   عوب ر سؾنؾة العؾـؾ والؿعؾـقٓتهلل والعدضـل الـذي 

ر سؾنؾة الز  كق ت والؿعهللاتهلل  حنب  ؼ ركة جزيقـ ت الطبقعـة الؿـوشـدة هق   عوب 

«﴾چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ   ﴿: إفداد ٕجزاء الز  نهلل كؿ  ق ل 
(9)

. 

و عهلل أن قدر الؽ   , مصقره الػؾنػل لؿعـك الؼضـ ءهلل اكطؾـؼ  ــف إلـك معدبـػ 

لؿقجـقدات الوـل ك كـت الؼهللرهلل ذاهبو إلك أكف بشوؿؾ عؾـك القجـقد   لػعـؾ لجؿقـع ا

 قجقدة   لؼقة   ع لؿ إ دهلل وهـل   وجقدهـ  هـذا مقجـهلل ضـدورةهلل وٓ بؿؽــ أن 

الؼهللر عب رة عـ ربقت  قر »بحصؾ فقف  الوخؾػ والوبهللبؾهلل بؼقل   معدبػ الؼهللر: 

جؿقع الؿقجقدات   العـ لؿ الــػف الػؾؽـلهلل عؾـك القجـف الجزيـلهلل  ط  ؼـة لؿـ    

قةهلل  نوـهللة إلك أسب ا  الجزيقةهلل واجبة ا هلل ٓز ة ٕوق هتـ   قاّده  الخ رجقة الشخص

«﴾ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ     ﴿: الؿعقـةهلل كؿ  ق ل 
(8)

. 

وهذه الـصوص الػؾسػقة, تدور حول كون الؼضواء والؼودر فوقض يػوقض مون اهلل 

 األول مـفؿا هو طؾؿه ,  الـاشئ بسبب الػقض األقدس, وأموا الؼودر ففوو فعؾوه

 ػعؾه بتوسط الػقض الؿؼدس.الذي ي

و عهلل أن ذهب الوشقع الػؾنػل إلك أن الؼـهللر فـقض إلفـل. امجـف إلـك البحـث   

أي  هذا الػعؾ اإللفلهلل وهؾ فقف  صؾحة أو لطػهلل فؼدر أكف ٓ بقجهلل   أفع ل ان 

 . صؾحة أو لطػ بعقد لؾؿؽؾػقـ

غ بـة بؼـقل الؿحؼؼـقن  ــ الػ سـػة: أكـف ٓ بقجـهلل غـدض و» يؼول اخلؿقــي:

ٕفعــ ل الحــؼ الؿوعــ لل ســقى ذامــفهلل ومجؾق مــف الذامقــةهلل وٓ بؿؽـــ أن بؽــقن لذامــف 

«إقهللس   إبج د إ ق ء ههللف آخد وراء ذامف و فقره
(4)

. 

                                 
 .839عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .839الؿدجع الن  ؼ ص (8)

 .664ؾخؿقـل صإر عقن حهللبثو ل (4)



 512 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هـق إكؽـ ر وجـقد أي  ,ؿول ؾؾسـػي آخـر ,وؿد ؿام ظذ اذا األال افػؾسػي

دف فقؿـ  بشـ ء فؾف معـ لك أن بوصـ»هلل بؼقل الطب طب يل: حنـ أو قبح   أفع ل ان 

 ؿ  بش ءهلل  ـ غقـد أن بنـوعؼب ذلـؽ قبحـ  أو ذ ـ  أو  ــ عة  ــ عؼـؾ أو غقـده: ٕن 

الؼبح أو الذم إكؿ  بؾحؼـ ن الػ عـؾ إذا أمـك  ؿـ  ٓ بؿؾؽـف  ــ الػعـؾ  حؽـؿ عؼـؾ أو 

«ق كقن أو سـة دايدة وأ   إذا أمك  ؿ  لف أن بػعؾف وهق بؿؾؽف ف  بعكبف قبح أو ذم
(9)

. 

قع الػؾنــػل عـــهلل هــذاهلل  ـؾ ا وــهلل مــلرده   لػؾنــػة اإل ــداققة إلــك ولـؿ بؼــػ الوشــ

«لؿ بوؾؼ الع لؿ أي  لء لقف خقدًا  ــ ان»اإلبؿ ن  ؼقل أف طقن: 
(8)

. ف مجـف إلـك 

كؼـؾ عــ »الؼقل  لن الشد عهللم: و ـ رؿ ف  وجقد لؿـ  هـق  ـدهلل بؼـقل النـبزواري: 

«أف طقن أن الشد عهللم
(4)

. 

  الؽـقن كقعـو واحـهللًا  ــ » فـري إػ أنويف ذح اذا يذاب مرتضـى مط

القجــقد فحنــب وهــق الخقــدهلل وأ ــ  الشــدور فؽؾفــ   ـــ كــقع العــهللمهلل والعــهللم غقــد 

« خؾقق
(3)

. 

ولقف  عـك هذا أن ف سػة الشقعة آرـل عشدبة بدون أن الشدور عب رة عــ ٓ 

 لءهلل  ؾ هؿ بؼدرون أن الشدور   هق ت  قجقدة   الخ رجهلل ولؽـ هذه الؿ هقـ ت 

 لقنت  خؾققة.

فقــ ض  طؾــؼهلل وٓ  عؾــك أن ان  ويؼــوم افتػســر افػؾســػي هلــذه افؼضــقة

بـؼطع عـ الػقضهلل و ـ حصؾ عؾـك هـذا الػـقض: حصـؾ عؾـك الؽؿـ ل الـ زم لـفهلل 

و ـ لؿ بوؿؽـ  ـ الحصقل عؾك الػقض: لؿ بحصؾ لـف الخقـدهلل وحؾـت  ـف أفـ ت 

 .ؾؼ ه  ـ قبؾ ان  ـ قبؾ كػنفهلل ٓ  نبب اكؼط ع الػقضهلل أو  نبب فقض م
                                 

 .93ص93مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .945ص8 ح ورة  قلقوقؽقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (8)

 .987ص94مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (4)

 .969العهللل اإللفل لؿدمضك  طفدي ص (3)



 516 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

الحهللوث والوجهللد والوصدم والف ك والػـ ء وغقد ذلؽ  ــ » يؼول افشرازي:

أف ت والع ه تهلل إكؿ  مـشل  ـ قصقر إ ق ء عـ قبقل فقضـفهلل وضـقؼف  عــ سـعة 

«رحؿوف وجقده
(9)

. 

ف لػن د الع رض لإلكن نهلل وإ داض والع ه ت الول محؾ  ـفهلل إكؿـ   وظذ اذا

هلل بؼـقل هلل ولقنـت  خؾققـة ن قره عـ أخـذ الػـقض  ــ ان مقجهلل  نبب قص

ف لشدور أ قر اعوب ربة وعهلل قةهلل والعؿك   اإلكن ن إعؿك لقف » دمضك  طفدي: 

واقعو  نوؼ هلًل حوك بؼ ل: إن اإلكن ن إعؿك قهلل أوجهلله خ لؼ  نوؼؾهلل والعؿـك قـهلل 

لـقف  ح جـة إلـك  أوجهلله خ لؼ آخدهلل وإكؿ  العؿك عهللم  ثـؾ سـ يد الشـدورهلل والعـهللم

« بهللأ وٓ إلك خ لؼ
(8)

. 

       

 

لؿعوؼهلل ف سػة اإل داق  ـ الشقعة آرـل عشدبة:  ومن خالل افعرع افسابق

كجهلل أهنؿ قهلل ملردوا  ل قل فؾنػقة إ داققةهلل موص دم  شؽؾ واضح و دبح  ع الػفؿ 

 اإلس  ل.

الؼض ء عبـ رة عــ »هلل فـ وبليت    ؼهلل وف  اعوب ر الؼض ء والؼهللر فقض  ـ ان 

وجقد الصقر العؼؾقة لجؿقع الؿقجقدات  ن هللاع الب ري إب ه    الع لؿ العؼؾـل عؾـك 

«القجف الؽؾل    ز  ن
(4)

. 

وهذه الصقر الول ق ل اـ  الوشـقع الػؾنـػلهلل هـل  ـ  بعـدف   فؾنـػة اإل ـداق 

 .هلل وف سػة الشقعقة ٓ بـؽدون هذا  لؿثؾ إف طقكقة

                                 
 .878الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (9)

 .968ص -967اإللفل لؿدمضك  طفدي صالعهللل  (8)

 .883الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (4)



 510 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

لؽـؾ  ـقره  حنقسـة  ـقره  عؼقلـة  ــ كقعفـ هلل » ي:يؼول افصـدر افشـراز

وهل  قره ذاهت  و  هقوف  عـهلل ان وهل الؿنؿ ة   لؿثـؾ اإلف طقكقـةهلل أعــل:  ـقر 

«عؾؿف مع لك   ٕ ق ء
(9)

. 

ٕهن   خ لػة لألعق ن الخ رجقةهلل الول هل   مطقر  وؿد تسؿى باألظقان افهابتة؛

خ رجقة  ؾ إعقـ ن الث  وـة   الحضـدة إعق ن الؿقجقدة ال»دايؿهلل بؼقل الخؿقـل: 

«العؾؿقة
(8)

. 

هلل وعؾؿـف وهذا الوـظقد الػؾنػل  ؿ  ٓ بخػك  ط كفهلل إذ الؼض ء هق عؾـؿ ان 

  عؾؿ ق يؿ  ذامف.  ع أكف ٓ وجقد لفذه الؿثؾ إف طقكقة رأس هلل وقهلل سبؼ  ـ قشة

اإلبؿ ن اـذه الؿثـؾهلل  هذاهلل ورد ققل ف سػة الشقعة آرـل عشدبة فقؿ  ذهبقا إلقف  ـ

  و  عة لؼقل أف طقن.

وقهلل كوج عــ الـذه ب إلـك أن الؼضـ ء عبـ رة عــ الصـقر العؾؿقـة الؿقجـقدة   

ع لؿ العؼقلهلل مؼنقؿ الع لؿ إلك قنؿقـ: ع لؿ إ دهلل وع لؿ الخؾؼ. وعؾـك هـذا قـ م 

 الؼقل  لن الؼض ء هق    هق  قجقد   ع لؿ العؼقل. وأ ـ  الؼـهللر ففـق وجـقد  ـقرة

  ــ –  قجـقده الؼـقل عؾـك –الؼض ء   ع لؿ الؿ دة. وعؾقف مؿ إخداج ع لؿ العؼقل 

 ٓ ان  قجقد  قجقدةهلل الد ق قة  ؼع  ـ العؼقل»: النبزواري بؼقلهلل اإللفقة الؼهللرة

 فقفـ  اإل ؽـ ن وأحؽـ مهلل غ لبـة عؾقفـ  القجقب وأحؽ مهلل  ن ؼ يف ٓ ان  بؼ ءهلل  نبج ده

«ؽة نوفؾ
(4)

. 

إلقف ع لؿ  ــ عؾؿـ ء  بشد الذي امبعف الوشقع الػؾنػلهلل  ذهب لؿ وهذا الؿذهب

 الوشقع الؽ  ل إوايؾهلل ٓ  ؼبقل أو رد.

                                 
 .895ص 6الحؽؿة الؿوع لقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)
 .999 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (8)

 .  616معؾقؼ ت النبزواري عؾك الشقاههلل الد ق قة ص (4)



 515 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

العـ لل »وأ      ذهب إلقف الوشقع الػؾنػل  ـ إكؽ ر لؾطػ اإللفلهلل  ـهللعقى أن 

«ٓ بػعؾ  قئ  ٕجؾ الن فؾهلل  ؾ ٕجؾ ذامف
(9)

. ففق  ـ قض لأل ؾ الؽ  ـل الـذي 

أن الؾطـػ واجـب عؾـك »ذهب آرــل وعشـديهلل وهـق الـذه ب إلـك بؼقم عؾقـف الؿـ

«ان
(8)

. 

عبـ رة عؿـ  بـهللعق إلـك فعـؾ »والؾطػ   عدف  وؽؾؿـل الشـقعة آرــل عشـدبة 

«واجب أو بصدف عـ قبقح
(4)

. 

الؽ  ل. والػؾنػل.  ؿ  ٓ دلقؾ عؾقـفهلل إذ إول بـذهب إلـك  وـال االجتااغ:

البشدي. وأ   الث , فقـحـقا إلـك كؼـقض هـذاهلل  ؿؼوضك العؼؾ  اإلبج ب عؾك ان 

  عوؿهللًا عؾك الؽشػ الصق .

ولقٓ اإلعداض عـ الـقحل النـؿ وي: لعؾؿـقا أن كـ  الؼـقلقـ خطـل  حـضهلل 

ې  ې  ى  ى  ائ     ﴿حؽــقؿهلل  وأن الصــقاب إكؿــ  هــق اإلبؿــ ن  ــلن ان 

لشـدهلل والؿـم ـ . و ـ لقازم الحؽؿة أن بقجـهلل   الـهللكق  الخقـد وا[819البؼدة: ] ﴾ائ  

 والؽ فدهلل الرب والػ جدهلل وهؽذا. وهذا    هق  ش ههلل.

بػعؾ    فقف حؽؿةهلل و ـ هـذا إرسـ ل الدسـؾهلل لـهللعقة الخؾـؼ  فنن ان  وظؾقه

: فؽـ ن   هـذا  صـؾحة ع يـهللة إلـك الؿؽؾػـقـ: ٕهنـؿ  وـك امبعـقا إلك عبـ دة ان 

 كق  وأخدة.ع دة   الهلل: حصؾت لفؿ النعليهم الصالة والسالمإكبق ء 

ٓ بجـب عؾقـف  ـلء  ــ الؾطـػ اإللفـلهلل  ؿعــ ه الؽ  ـل  فنكـف  ومع اـذا

: لؿـ  خـ  الؿعدوف عـهلل أر  ب الوشقع الؽ  ل آرـل عشدي: ولق وجب عؾقف 

 الع لؿ  ـ اإل  م الؿعصقم الؼ هدهلل الذي بؼقلقن  قجقده.

                                 
 .811ص6ة لؾصهللر الشقدازي جالحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر ع (9)

. مــللقػ: ا ـــ الؿطفــد الحؾــلهلل محؼقــؼ: رضــ  إســو ديهلل 991الؿنــ لؽ   أ ــقل الــهللبـ ص (8)

 ش. 9479 - 9389الطبعة الث كقة: 

 .77آقوص د لؾطقسل ص (4)



 511 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ل إلفقة   لغة هلل ففل أفعمؼ س  نللة الحنـ والؼبح   أفع ل ان  وظذ اذا

  الحنـ  ؽ كو عؾق هلل ولؽـ آ ؽ ل هق حصد هذا   العؼؾ وحنب: ٕن إدلة 

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﴿ٹ ٹ الـؼؾقة أمت  نرب ت هذاهلل 

﮹   ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ﴾﮳  

 . [88إعداف:]

لؿ الؿـ دة إلـك: أ ـقر إ ـقر الؿقجـقدة   عـ  -ؾالشـػة افشـقعة-وأما تؼسـقم 

هلل وأ ــ  خقـد. وأ ـقر  ــد.  ـع الــذه ب أن الؼنـؿ إول خؾـؼ  ـــ  خؾققـ ت ان 

 .. ففق ققل   طؾالؼنؿ الث , فؾقف  خؾققو ن 

الوـ قض الذي وقعقا فقفهلل إذ فؾنػوفؿ مؼـقم  ــ جفـة عؾـك  ومما يبغ بطالكه:

و ــ جفـة بؼقلـقن: ٓ هلل الؼقل  لن الؿ هق ت الؿملؿة لقنت  ؿ  بػقض عــ ان 

 ف عؾ إٓ ان. وهذا    بجعؾ أر  ب الوشقع الػؾنػل أ  م:

إ   أن بؼقلقا: إكف ٓ وجقد لؾؿ هق ت الؿملؿـة   الخـ رج. وهــ  كؼـقل: إن هـذا 

الؼقل  ؿ  بؿوـع عؾـك الع قـؾ أن بصـهللقف: ٕن وجـقد هـذه الؿ هقـ ت  ؿـ  ٓ بؿؽــ 

والعؼـ ربهلل وأهـؾ الظؾـؿ والطغقـ نهلل وغقـد دفعفهلل إذ  ـ  ـ  ٓ بدى وجقد الثعـ  قـهلل 

 ذلؽ  ـ إ ق ء الول معقد   ٔٓم عؾك كثقد  ـ الـ س.

إن هذه الؿ هق ت  قجقدة   لػعؾهلل ولؽـ  قجهلله   قجـهلل آخـد  وإما أن يؼوفوا:

. : وٕجؾ هذا ك كـت و ـ  بقجـهلل فقفـ   ــ آٓم لقنـت  ــ خؾـؼ ان غقد ان 
هلل  ـع إ ط لـف لأل ـؾ إلـك  قجـهلل آخـد غقـد ان فـؼقل: كنبة إبج د هذه الؿ هقـ ت 

. هــق الػؾنــػل الــذي قــدره الوشــقع الػؾنــػل  ـــ أكــف ٓ ف عــؾ   لحؼقؼــة إلــك ان 

ـــؼص ن  ــده م ــؼ غق ــ ت لقجــقد خؾ ــك أ ــقل فؾنــػة هلل هلل وإرب ــد عؾ ــذا كػ وه

 .اإل داق

فؿــ أســهلل إلـك  ـلء  ـقئ   ــ آسـوؼ ل   لؼقـ س إلقـف » يؼول افطباضبـائي:

   ـــلء  ـــ ذامـــف أو  ـــػ مف أو أعؿ لـــف: ففـــق  -ٓ   لؼقـــ س إلـــك غقـــده  -معــ لك 

« شدك
(9)

. 

                                 
 .889ص91مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)



 512 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وكؾ هـذا الوــ قض القاقـع   الوشـقع الػؾنـػل: بحـوؿ عؾـقفؿ أن بـنـؾخقا عــ 

ققلفؿ الن  ؼهلل وبذهبقا إلك أن هذه الؿ هق ت و   فقف   ـ أ قر  ملؿة هل خؾؼ  ــ 

ڀ  ڀ    ﴿ف إدلـةهلل قـ ل معـ لك: : ٕن هذا الؼقل هق الـذي ق  ـت عؾقـخؾؼ ان 

 .[8الؿؾؽ: ] ﴾ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   

كصؾ إلك الؿؼصقد  ـ  ـ قشة  ذهب ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة    وهبذا

هلل و   لف   ـ  ػ تهلل وهق    بعـدف   فؾنـػوفؿ   لوقحقـهلل  ػفق فؿ ٕفع ل ان 

عـ إسؼ ط كّؾ ف عؾ وفعؾ عـ الـظد حّوك بصـؾ  ـ حبف عب رة »إفع للهلل الذي هق 

   
ّ
 القاحهلل الاذي هق  صـهللر كـّؾ إفعـ لهلل وبثبـت قهلل ـف العؼؾـل

ّ
إلك الػ عؾ الحؼقؼل

«الّوقحقهلل الػعؾل
(9)

. 

فػـل الوقحقـهلل الػعؾـل بـدى النـ لؽ كـّؾ فعـؾ  فـقر فعؾـف. » ويؼول اخلؿقـي:

«ومـزبفف  لن ٓ بدى فعؾ الغقد أ هللا
(8)

. 

أن »ؾ   ملكقـهلل هـذا الؿعــك   كو  ـف الؿعـدوف  ـآداب الصـ ةهلل ذاكـدًا وقهلل أوغ

«الشف دة الؼقلقة منوؾزم أٓ بدى اإلكن ن  مردًا   القجقد سقى الحؼ مع لك
(4)

. 

وهذا الوـظقد الؿطدوح  ـ قبؾ الوشقع الػؾنـػلهلل بـهللفع  ــ  إلـك آمجـ ه لبحـث 

هلل و ــ الخـ لؼ الحؼقؼـل لؾػعـؾ   ققػف  ـ أفع ل العب دهلل و   ع قوفـ   لفعـ ل ان

 هلل أم هق اإلكن ن الؿ دي.البشديهلل هؾ هق ان 

 وهذا هو موضوع مبحثـا التالي.

 

 

 
 

                                 
 .895ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .81هللابة إلك الخ فة لؾخؿقـل ص  صب ح الف (8)

 .998آداب الص ة لؾخؿقـل ص (4)



 



 

 

 انًثحث انثاَي

 في انرشيع انفهسفي أفعال انًكهفيٍ

 

 ـــ الؼضــ ب  الوــل مبـوفــ  فؾنــػة أف طــقن اإل ــداققة: الؼــقل   لحوؿقــة والعؾقــة 

 .  بقجهلل   دي ذا إرادة واخوق رالؿطؾؼة   الع لؿ الؿ ديهلل ف

فـلف طقن الـذي بعوـرب  ــ غقـد  ـؽ » يؼول افػقؾسوف األداين أزؾؾد ـوفبـه:

أول فقؾنقف غ يل   م ربا الػؾنػةهلل بدى أن كـؾ  ـلء قـهلل  فـد   القجـقدهلل وكـؾ 

 لء بوؿ كؿ ل وجقدههلل بؽقن  فقر وكؿ ل وجقده وفؼو لغ بة  عقـةهلل وعؾك  ـقرة 

الول هل الـؿ ذج الث  وة لأل ق ءهلل ولؽـ   الققت كػنف بـذهب إلـك أن  ط  ؼة لِْؾُؿُثؾ 

«كؾ    بظفد   القجقد بظفد  ب  دة كوقجة لؾع قة العؾقة الضدوربة
(9)

. 

إبؿـ ن  ومما متقز به افتشقع افػؾسػي ظن افتشقع افؽالمي يف اـذه افؼضـقة:

لؿـمردة   وجـقد  ـوفـك سؾنـؾة العؾـؾ ا ف سػة الشـقعة آرــل عشـدبة  ـلن ان 

البــ ري جــؾ اســؿف  بــهللأ سؾنــؾة الؿؿؽـــ ت »الؿعؾــقلهلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي: 

«كؾف 
(8)

. 

ًٓهلل  ــؾ ٓ  ــهلل    فــ  مقجــهلل عؾــة  ـــ العؾــؾ الؿؿؽـــة بصــهللر عـفــ   ــلء اســوؼ 

 .الجؿقع  ـ الونؾنؾهلل إلك أن بحصؾ الولرقد إول  ـ ان 

                                 
 .898الؿهللخؾ إلك الػؾنػة مللقػ: أزفؾهلل كقلبف ص (9)

 .83أسدار أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (8)



 525 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

معـ لك عؾـة مـوفـل إلقفـ  العؾـؾ » عــهلل   ذكـد أن ان ,واذا ما أــده افطباضبـائي

كؾف هلل فؿ  ك ن  ـ إ ق ء بـوفل إلقف    واسطة ففق عؾوفهلل و ـ  كـ ن  ـفـ  بـوفـل إلقـف 

 قاسطة ففق عؾة عؾوفهلل وعؾة عؾـة الشـلء عؾـة لـذلؽ الشـلءهلل ففـق معـ لك ف عـؾ كـؾ 

« لءهلل والعؾؾ كؾف   نخدة لف
(9)

. 

هلل الذي بمرد فقؿـ  محوـف  أولف  ان ,ؾادعؾول موؿوف ظذ شؾسؾة من افعؾل

ملرقدًا  ب  داهلل  قـؿ  بمرد   الؿقجقدات الهللكق  و ـ  فققفـ   قاسـطة العؾـؾ الؿوقسـطة 

فعـؾ ان معـ لك عبـ رة عــ  ـهللور الؿقجـقدات عــفهلل » قـفؿ هلل بؼقل حقـهللر أ ؾـل: 

«إجؿ ٓ ومػصق هلل غقب  و ف دةهلل  ـ إزل إلك إ هللهلل  هللورا غقد  ـؼطع
(8)

. 

الؿعقـ بـنب إلك الجؿقع كؾ   عوب رهلل  حقث بؼ ل: هذا الح دث وهذا الح دث 

: ٕكف  حدك العؾؾ الؿونببة   وجقده. وبؼـ ل: الؿش ههلل   الخ رج  ـ فعؾ ان 

إن هذا الح دث  ـ فعؾ العؾة الػ كقة: ٕهن  سببف الؼدببهلل والؿب  دة إلبج دههلل و ع 

فــ لحؼ الحؼقــؼ   لوصــهللبؼ أن »هــذا فــ  معــ رض  ــقـ إ ــدبـهلل بؼــقل الطب طبــ يل: 

إفع ل اإلكن كقة لف  كنـبة إلـك الػ عـؾهلل وكنـبة إلـك القاجـبهلل وإحـهللى الـنـبوقـ ٓ 

«مقجب  ط ن إخدى لؽقهنؿ  طقلقوقـ ٓ عدضقوقـ
(4)

. 

أكــف ٓ ــهلل لؾػعــؾ الؿعــقـ  ـــ عؾــؾ طقلقــة وأخــدى  ومــراإ افطباضبــائي هبــذا:

كن ن فنكؿ  بػعؾ العؾـؾ العدضـقة هق  صهللر جؿقع العؾؾهلل وأ   اإل عدضقةهلل وان 

 الػدعقة الؿقجقدة   ع لؿ الؿ دة.

وبذهب ف سػة اإل داق  ــ الشـقعة آرــل عشـدبة إلـك أكـف و نـبب إعـداض 

العقام عـ  عدفة حؼقؼة العؾؾ الطقلقة والعدضقة: فنن الػ عؾ  ـفؿ بوصقر أكف ف عـؾ 

سؾنـؾة العؾـؾ العدضـقةهلل    لحؼقؼةهلل  ع أن الحؼ لقف عؾك    بوصـقر: ٕكـف واقـع  
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 528 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وهل عؾؾ ٓ مػعؾ  ـذاهت هلل  ـؾ هـل عؾـؾ ُبْػعـُؾ اـ   ــ حقـث القاقـعهلل بؼـقل الصـهللر 

إن أكثــد  ــ  بظـقكــف فــ ع  ففــق لــقف  ػ عــؾ   لحؼقؼــةهلل وذلــؽ كــ ٕب »الشــقدازي: 

لألوٓدهلل والزارع لؾؿزروعهلل والب , لأل ـقةهلل فؾقنت هل عؾ   ػقهللة لقجقد    بـنب 

 عهللات  ـ جفة منببف هلل وعؾؾ   لعدض ٓ   لذاتهلل والؿعطك لؾقجـقد إلقف هلل  ؾ إهن  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿  هذه الؿعؾق ـ ت هـق ان معـ لكهلل كؿـ  أ ـ ر إلقـف  ؼقلـف: 

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ﴿ ﴾ڃ  چ  چ   چ   چ  

. ﴾ې  ې     ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ   ﴿ هلل﴾ڻ  

   بنؿقكف ف ع  لقف إٓ  ب  د الحدك تهلل و بـهللء الوغقـدات فل  ر إلك أن الجؿفقر 

«  الؿقارد و حدكف هلل وأ   ف عؾ الصقر و عطك القجقدبة ففق الحؼ عز اسؿف
(9)

. 

ف إلكن ن إكؿ  هق آلة مب  د فعؾ الػعؾهلل ولقف لف  ـ إ د  لءهلل  ؾ هـق  نـخد 

 الوــل  فــد فعؾــف لؾــذات اإللفقــةهلل الوــل ٓ  ــهلل لفــ   ـــ آلــة مػعــؾ اــ هلل وهــذه ألــة 
ـــل:  ـــقل الخؿقـ ـــ لك : » وقســـطف  هـــل اإلكنـــ نهلل بؼ ـــ ل مع پ  پ  پ  ڀ    ﴿ق

. إ  رة إلـك  ؼـ م إ ـد  ـقـ إ ـدبـهلل  ؿعــك أكـؽ ر قـتهلل و  ﴾ڀ  ڀ  ڀٺ    

كػف الققت إكؽ لؿ مدم  ؼـهللرمؽ الؿنـوؼؾةهلل  ـؾ إكؿـ  حصـؾ الد ـل  قاسـطة  فـقر 

ؾؽـؽ و ؾؽقمـؽ. فـنذن أكـت مؽـقن قهللرة الحؼ    دآمـؽهلل وكػـقذ قهللرمـف   عـ لؿ  ُ 

«را قوهلل و  كػف الؾحظة بؽقن الحؼ جؾ وع  را قو
(8)

. 

إذ بحو ج إلك الدا ـل. كؿـ  بوحـ ج إلـك الؿد ـل  ؾافرمي حيتاج إػ ظدة أمور:

 ف.  ع احوق جف إلك أداة الد ـل. فـنذا وجـهللت كـؾ هـذه العؾـؾ العدضـقةهلل  ـع وجـقد 

هلل وجهلل الد ـل ٓ  ح لـة: ووقـع قضـ ء ان  العؾؾ الطقلقةهلل الؿونؾنؾة  عقدًا إلك

إ ــقر الوــل لفــ  عؾــؾ  دكبــة  ـــ ف عــؾ و ــ دة »وقــهللرههلل بؼــقل الطب طبــ يل:  ان 

و ـــدايط و عـــهللات و قاكـــع فـــنن لؽـــؾ  ـفـــ  مـــلرقدا   الشـــلء  ؿـــ  بنـــ كخفهلل 
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 .638إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (8)



 522 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

الذي بؼؾب  ف الشلءهلل فقلخذ لـػنف هقئة ق لبف وخصق قوفهلل وهـذا هـق  ك لؼ لب ففق

لعؾة الو  ة إذا اجوؿعت أجزاؤه أعطوف ضدورة القجقدهلل وهذه هل الؼضـ ء قهللرههلل رؿ ا

«الذي ٓ  دد لف
(9)

. 

إ ؾ الذي أ ؾف الوشقع الػؾنػلهلل ق م الؼقل   لحوؿقةهلل والوصـدبح  وظذ اذا

 لن اإلكن ن ٓ بؼهللر عؾك الػعؾ أو الككهلل  ؾ هـق  جبـقر عؾـك فعـؾ  ـ  بصـهللر عــفهلل 

 نؾقب  ـؽ  ـ حقث أكـت أكـت: ٕن وجـقدك إذا الػعؾ »بؼقل الصهللر الشقدازي: 

«قطع الـظد عـ ارمب طف  قجقد الحؼ ففق   طؾ
(8)

. 

 دامـب القجـقدات اإل ؽ كقـة هـل  ـؾ حؼقؼـة وجـقد الحـؼ » ويؼول الخؿقـوي:

جؾـت قهللرمــف والــد ط الؿحـضهلل فؾــقف ٕي  ـفــ  أي  ـؽؾ  ـــ آســوؼ ل والؼقــ م 

«اإلبج دي  لي كحٍق ك ن  ذاهت هلل ولفذا ٓ بؿؽـ أن بـنب لف  الولرقد
(4)

. 

ــة  ـفــ   ــة العؾــؾهلل الطقلق ــك اإلكنــ ن الػ عــؾهلل  عدضــقـ عـــ  ؼق ــ  إل فؿوــك كظدك

والعدضقة: حؽؿـ   لن اإلكن ن ٓ بؿؽـ أن بػعؾ  ـقئ هلل وأ ـ  إن كظدكـ  إلـك اإلكنـ ن 

عؾك أكف هن بة سؾنؾة العؾؾ الػ عؾـة: فنكــ  كثبـت لـف الػ عؾقـةهلل وهـذه الػ عؾقـة هـل   

هلل ولؽـ هذا الػعؾ اإللفل بـنب إلـك الؿحـؾ الـذي  فـدت ح ل فعؾ ن واقع ال

هذا فعؾ إ ؾـقفهلل وهـذا فعـؾ آدمهلل وهـذا »وفعؾف  ـ خ لفهلل فقؼ ل  ث ً:  قهللرة ان 

وكـذلؽ   لـنـبة إلـك  فعؾ  قسكهلل وهـذا فعـؾ أ ـل جفـؾهلل وهـذا فعـؾ  حّؿـهلل 

واحـهللة وف عـؾ واحـهللهلل  جؿقع الؿظ هد: ّٕن الؿظ هد كؾاف  وإن ك كت  ظفدا لحؼقؼـة

لؽـ لفذه الحؼقؼة أو هذا الػ عؾ   كّؾ  ظفد خ ّ ّقة وكؿ لهلل أو فعؾ واكػع ل لـقف 

«  غقده
(3)

. 
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 526 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 كحــهلل -الػ ســػة هــمٓء بــدى  ــ  وفــؼ عؾــك- ف إلكنــ ن   لـنــبة إلــك ان 

  ــ بؽــ لـؿ فنكـفهلل  ـ   ـقئ  النـؽقـ  حـهلل أحـهللك  بؼطـع فعــهلل  هلل آح دك  إلك النؽقـ

   اإلكنــ ن وكـذلؽ. لؾـكك أو لؾػعـؾ إرادة  ــ  الؿؼطـقع عؾـك الؿـدور إٓ النـؽقـ

كهلل لؾـك أو لؾػعـؾ إرادة  ـ هلل الػعـؾ  ب  ـدة إٓ الػعـؾ  ــ لـف لـقفهلل اإل داق فؾنػة

فؾؾػعؾ كنبة إلك ف عؾفهلل ولف اكون ب إلك ف عـؾ ف عؾـف  عـقـ هـذه »بؼقل الطب طب يل: 

عـفــ   نــوؼؾة  ـػنــف هلل غقــد أكــف إذا الـنــبة الوــل إلــك ف عؾــف ٓ  ـنــبة أخــدى  ـػصــؾة 

اكونب إلك ف عؾ الػ عؾ ع د الػ عؾ الؼدبب  ؿـزلة ألة   لـنبة إلـك ف عـؾ الػ عـؾهلل 

أي: واسطة  حضة ٓ اسوؼ ل لف    العؿؾ  ؿعـك أكف ٓ بنوغـك   ملرقده عـ ف عؾ 

«الػ عؾهلل إذ فدض عهلل ف بن وق اكعهللام الػ عؾ واكعهللام أرده
(9)

. 

هلل  دبهلل لػعؾـفهلل ٓ ٕكـف بػعـؾ الػعـؾ   ٓخوقـ رهلل  ـؾ ٕكـف بؼـع ضـؿـ ف لعب وظؾقه

لق ٓحظـ  أن  عـك الوؼهللبد »العؾؾ الؿقجهللة لؾػعؾ الح دثهلل بؼقل  دمضك  طفدي: 

اإللفل هق وجقد الؼ كقن والنـة   الؽـقنهلل فـنن إ ـؽ ل الجـرب  ــ ك حقـة آعوؼـ د 

«  لؼض ء والؼهللر سقف بـحؾ  ذامف
(8)

. 

لػؾنػل هق الـذي سـؾؽف الوشـقع اإل ـداقل: لؾجؿـع  ـقـ فؾنـػة وهذا الوػنقد ا

العؾؿ ء رضقان ان عؾقفؿ قـهلل اخوؾػـقا »أف طقن والوشقع الؽ  لهلل بؼقل الخؿقـل: 

   عـك إ د  قـ إ دبـ اخو فـو عظقؿـوهلل والؼـقل النـهللبهلل الؿـوؼـهلل الـذي بؽـقن 

الشـ  خقـ وأ ـح ب أ عهلل  ـ الؿـ قشـ ت وأقـدب إلـك الوقحقـهللهلل هـق رأي العدفـ ء 

«الؼؾقب
(4)

. 

فؿوك كنبـ  الػعؾ إلك اإلكن ن الذي هق سببف الؿب  د: فنن الػعؾ بؽقن  ؿؽــ هلل 

اإلكنـ ن الؿعـقـ: لـؿ  ولإلكن ن ملرقد   حصقل الؿػعقلهلل  حقـث لـق لـؿ بقجـهلل هـذا

 .بقجهلل  ػعقلف
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 ـظـ ر »عـهلل   ذكد أن الـ  د  وك كظد إلـك الػعـؾ  ــ  ,واذا ما ذـره اخلؿقـي

لؽثدة وآكوب ه إلك إسب ب والؿنبب تهلل مؽـقن جؿقـع إسـب ب  ـحقحةهلل وذات ا

دور ف عؾهلل وبؽقن الـظ م الؽق, إمؿ ق يؿو عؾك أس س كظؿ ومـنقؼ  قـ إسـب ب 

والؿنبب تهلل  حقث لق معطؾ سـبب واسـطة   منؾنـؾ إسـب ب والقسـ يط   هـذا 

«الؽقن لوققػت عجؾة القجقد
(9)

. 

إذا كنبت إلك اإلكن ن وحهلله أو إلك اإلكن ن الؿدبهلل: فؼهلل » ي:ويؼول افطباضبائ

«كنبت إلك جزء العؾة الو  ةهلل وع دت الـنبة إلك اإل ؽ ن دون القجقب
(8)

. 

هلل   عوب ر خؾؼف لؾعؾـؾ الطقلقـة والعدضـقةهلل الوـل وأ   إن كنبـ  الػعؾ إلك ان 

بؽـقن واجبـ : ٕن ٓ بؿؽـ أن بوخؾػ  عؾقلف  عـف   ح ل  ـ إحقال: فـنن الػعـؾ 

فؿــ »الػ عؾ إكؿ  هق عؾة لحصقل الؿعؾقلهلل وٓ اخوق ر لف   فعؾفهلل بؼقل الخؿقـل: 

وك فـة إكبقـ ء   ملسو هيلع هللا ىلص ـظ ر ٓ بؽقن كـؾ  ــ إسـدافقؾ وعزرايقـؾ وجربايقـؾ و حؿـهلل

وكؾ  ـ هق   دار الوحؼؼهلل  قئو ـ هذا هق  ـظ ر القحهللة ـ فـ  بـنـب إلـقفؿ أ ـدهلل   

« شؽؾ  طؾؼهلل و ؼ  ؾ إرادة الحؼ الـ فذة ؼ  ؾ ُ ؾؽ الؿؾؽ 
(4)

. 

وكوقجــة ٕن الػ عــؾ ٓ اخوقــ ر لــف   فعؾــفهلل بؽــقن الػعــؾ الؿعــقـ الصــ در عـــ 

ٓ  ــهلل  ـــ محؼؼفــ   هلل و ػعقٓمــف الؿؽؾــػ حوؿــل القجــقد: ٕكــف  عؾــقل ن 

 .ووققعف 

الشلء    لؿ بجب لؿ بقجهللهلل وهـذا القجـقب الغقـدي  ــ » يؼول افطباضبائي:

بوف إلك العؾة الو  ة إبج بهلل وٓ  لء   سؾنـؾة القجـقد اإل ؽـ , إٓ وهـق حقث كن

واجب  قجب   لغقدهلل والعؾؾ مـوفل إلك القاجـب   لـذاتهلل ففـق العؾـة الؿقجبـة لفـ  

«ولؿعؾقٓهت 
(3)

. 
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 525 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

فؿفؿ  فعؾ اإلكن نهلل  وخق ً أكف بػعؾ  ـنرادة و شـقئةهلل  خوـ رًا فقؿـ  بػعـؾهلل ففـق 

حؼقؼة الحـ ل أكـف  جبـقر  ؽـؾ  ـ  محؿؾـف الؽؾؿـة  ــ  مخقؾ   طؾهلل وففؿ ك سهللهلل  ؾ

«اإلكنــ ن  ضــطد    ــقره  خوــ ر» عــ ,هلل بؼــقل النــبزواري: 
(9)

. وبؼــقل الػــقض 

ـــك »الؽ  ـــ ,:  ـــقرون عؾ ــــحـ إذن  جب ـــقرونهلل ف ـــ ر  جب ـــقـ آخوق ــــحـ   ع ف

«آخوق ر
(8)

. 

بػعـؾ  فـ ن معـ لك إكؿـ »ولف كص أوضح  ـ هذاهلل ذكده    ؼ   ت الؼؾب ق ي ً: 

   بػعؾف  ــ خـ ل اسونـخ ر الؿؾـؽ والشـقط نهلل ففؿـ   نـخدان  ؼهللرمـف   مؼؾقـب 

«الؼؾقب كؿ  أن أ   عؽ  نخدة لؽ   مؼؾقب إجن م
(4)

. 

الــهللاعل بنــخده »أن   ,وافســبب يف ـــون اإلكســان  بــور يف اــورة  تــار

قد وبؼنــده عؾــك الػعــؾهلل ولــقٓه لــؿ بػعــؾهلل فــ  ف عــؾ  ذامــف لذامــف إٓ واجــب القجــ

«مع لكهلل ف   خو ر   لحؼقؼة إٓ هق
(3)

. 

ووجف كقن الػ عؾ  ؼنقرًا عؾك الػعؾهلل أن اإلرادة الوـل بػعـؾ اـ  لقنـت  قـهللههلل 

أفع ل آكن ن اإلرادبـةهلل وإن ك كـت » ؾ هق  ضطد إلرادة    أرادهلل بؼقل الطب طب يل: 

نـوـهللة إلـك  قهلل آكن ن  نرادمفهلل لؽـ اإلرادة والؿشقئة لقنت  قـهلل اإلكنـ ن  ـؾ هـل  

« شقئة ان سبح كف
(5)

. 

واإلرادة  قجـقدة   الػ عـؾ  ــ قبـؾ  ,ؾافػعل اإلكساين موؿوف ظذ اإلراإة

: وٕجؾ هذا فنكف بػعؾ الػعؾ    إ ؽ ن  ــف لؾـككهلل  ـؾ  وـك مـقاردت عؾقـف ان 

 .ف   هلل أن بحصؾ الؿعؾقل  قاسطوف العؾؾهلل

                                 
 .883ح  قة ص7ح  قة النبزواري عؾك الحؽؿة الؿوع لقة ج (9)

 .838عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (8)

 هـ.9386. مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل  فقرهلل الطبعة إولكهلل 69 ؼ   ت الؼؾب ص (4)

 .596معؾقؼ ت النبزواري عؾك الشقاههلل الد ق قة ص (3)

 .  89ص 97الؿقزان لؾطب طب يل ج  مػنقد (5)
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ـ هلل وإن لؿ كشل لؿ كشـلهلل  ـؾ إذا لنـ   حقث إن  ئـ   ئ» يؼول افػق  افؽاصاين:

 ئـ  فؾؿ موعؾؼ  شقئوـ   ؿشقئوـ هلل  ؾ  غقد  شقئوـ هلل فؾقنت الؿشقئة إلقـ : إذ لـق ك كـت 

إلقـ  ٓحوجـ  إلـك  شـقئة أخـدى سـ  ؼةهلل ومنؾنـؾ إ ـد إلـك غقـد الـف بـة... فؾـقف 

بؿؽـــ لـــ  أن كــهللفع الؿشــقئة عـــهلل محؼــؼ الــهللاعل لؾػعــؾهلل وٓ اكصــداف الؼــهللرة إلــك 

«لؿؼهللور  عهلله ا
(9)

. 

و عهلل أن  دح ف سػة اإل داق  ـ الشقعة آرـل عشدبة  لن العبهلل  جبقر عؾك 

بػعـؾ    فعؾفهلل كؼؾقا الؼقل   لجرب إلك  ن يؾ اإلبؿـ ن والؽػـدهلل ذاهبـقـ إلـك أكـف 

أن بـم ـ آحـ د الــ سهلل فوجـدي   ؾؽف    بشـ ءهلل و ــ  ؾؽـف اإلكنـ نهلل فؼـهلل بدبـهلل 

إرادمـف معـ لك العؾـؿ »ف: فقـم ـ قنـداهلل بؼـقل الطب طبـ يل: العؾؾ  ؿـ  ٓ بنـوطقع دفعـ

ــ ل ــث ق ــقرههلل وحق ــف و ف ــل إرادة محؼؼ آل ] ﴾ ې ې ې ې﴿ : شــلء ه

فلخذ وجقدهؿ  حؼؼ  أف د ذلؽ إرادة  فقر إبؿ هنؿهلل وإذا ك ن ذلؽ عؾـك  [931عؿدان:

سـة إسب ب والؿنبب ت: لؿ بؽـ  هلل  ـ وققع أ ـقر مقجـب  فـقر إبؿـ ن الؿـم ـ 

«يف عهلل خػ 
(8)

. 

وٓزم هذا الؿذهب أن مجدي إسب ب  ل قر ٓ بؿؽـ لؾؿـدء أن بـهللفعف : فقؼـع 

  الؽػد الصدبحهلل وبخدج  ـ دبـ اإلس مهلل وبـنؾا عـ فطدة ان الوـل فطـد الــ س 

بصــقد فقضــف   »عؾقفــ هلل  ــ  إرادة حؼقؼقــة  ـــفهلل وهــذا  ــ  قــدره النــبزواري  ؼقلــف: 

ك لؿــ ء الــذي ٓ طعــؿ لــف  ذامــفهلل فػــل قصــب الؿفوــهللى ههللابــةهلل وىف الضــ ل ضــ لةهلل 

«النؽد بصقد حؾقاهلل و  الحـظؾ  دا
(4)

. 

 
       

                                 
 .838عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .89ص3مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (8)

 .868ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)
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بوضح أن الوشقع الػؾنػل بؼػ عؾك الـؼقض  ـ الوشقع الؽ  ـلهلل  ومما شبق؛

ٓزم الوقحقـهلل إفعـ لل أن ٓ بؽـقن »وذلؽ أكــ  كجـهلل  دمضـك  طفـدي بصـدح  ـلن 

«اإلكنـ ن خ لؼـو ٕفع لـف
(9)

 لخؾــؼ إكؽـ ره   فقـذهب – الطب طبـ يل –خف . وأ ـ   ــق

أفعــ ل » : قــ يهلل الؿعوزلــة  ــذهب هــق إكؿــ  الؿــذهب هــذا أن إلــكهلل ٕفعــ لفؿ العبــ د

اإلكن ن  نوـهللة القجقد إلـك اإلرادة اإللفقـةهلل فؿـ  ذكـده الؿعوزلـة  ــ كـقن إفعـ ل 

«آكن كقة غقد  دمبطة القجقد   ن سبح كفهلل وإكؽ ر الؼهللرهلل س قط  ـ أ ؾف
(8)

. 

كجـهلل النـقاد إعظـؿ  ــ الشـقعة آرــل  ,ويف مؼابل اذه افطائػـة افػؾسـػقة

عشــدبةهلل بوبعــقن الوشــقع الؽ  ــلهلل رافضــقـ الؼــقل  ــ لجربهلل ولفــؿ   هــذا روابــ ت 

عـ  حؿهلل  ــ »بنوهلللقن ا هلل حقث فند عؾؿ ء آمج ه الؽ  ل    وجهللوه   الؽ   

جـرب وٓ مػـقبض ولؽــ أ ـد  ـقـ  قـ ل: ٓ ڠبحقكهلل عؿـ حهللرف عـ أ ل عبهلل ان 

«أ دبـ
(4)

. عؾك أن الؿداد  ـ إرب ت إ د  قـ إ دبـهلل الكغقب والكهقب  ـ قبؾ 

ــهلل لؾػعــؾهلل بؼــقل الؿجؾنــل ان  ــ  اضــطدار  ـــ العب  ــقا الوشــقع  -هلل ولؽـــ  

وأ   إ د  قـ إ دبـ ف لذي  فد  ؿ  سبؼ  ـ آخب ر هـق »:  -الؽ  ل   عصده 

مف ومقفقؼ مف مع لك  هللخ    أفع ل العب دهلل  حقث ٓ بصؾ إلك حـهلل اإللجـ ء أن لفهللاب 

وآضطدارهلل كؿ  أن سقهللا أ د عبهلله  شلء بؼهللر عؾك فعؾفهلل وففؿف ذلؽهلل ووعهلله عؾك 

فعؾف  قئ   ـ الثقابهلل وعؾك مدكـف  ـقئ   ــ العؼـ بهلل فؾـق اكوػـك  ــ مؽؾقـػ عبـهلله 

عؾ  ؿحض ذلؽهلل لؿ بؽــ  ؾق ـ  عــهلل  ذلؽهلل ولؿ بزد عؾقف  ع عؾؿف  لكف ٓ بػعؾ الػ

«العؼ ء لق ع قبف عؾك مدكفهلل وٓ بؼقل ع قؾ  لكف أجربه عؾك مدك الػعؾ
(3)

. 

                                 
 .48الؽ م لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .919ص94مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (8)

 .838عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (4)

 . 84ص 5إكقار لؾؿجؾنل ج ح ر  (3)
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أكــ  د عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــلهلل بؼــقل ا ـــ الؿطفــد الحؾــل:   وظــذ اــذا ادعـــى

وادعقا الضدورة   ذلـؽ. فـنن كـؾ  "إك  ف عؾقن  "امػؼت اإل   قةهلل والؿعوزلة عؾك »

«  الػدق  قـ الحدك ت آخوق ربة وآضطداربة ع قؾ ٓ بشؽ
(9)

. 

«العبهلل  نوؼؾ  ػعؾفهلل فػعؾف ٓ بؽقن فعؾ ان مع لك»وبؼقل البحدا,: 
(8)

. 

هذه إفع ل عؿؾ العب د وكنبفؿهلل وأهن  لقنـت »و دح الشدبػ الؿدمضك  لن 

« ـ فعؾ رب الع لؿقـ
(4)

. 

ل عشـدبة عؾـك إكؽـ ر الؼـقل و قـ جعػد النبح , أطب ق الوشقع الؽ  ـل آرــ

ق لــت الشــقعة  ــبط ن الجــرب   أفعــ ل العبــ دهلل وأن الؿؽؾػــقـ غقــد » ــ لجربهلل قــ ي ً: 

 جبقربـ   أفع لفؿ وأقـقالفؿهلل خؾؼفـؿ ان  خوـ ربـ    ـ  بػعؾـقن وبككـقنهلل غقـد 

« ضطدبـ   ط عة أو  عصقة
(3)

. 

فبقـؿــ  كجــهلل  وحؽــؿ الؼ يــؾ  ــ لجرب  حــؾ خــ ف  ــقـ عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــلهلل

 ــ قـ ل   لوشـبقف والجـرب ففـق »الصهللوق بدوي عـ عؾل  ـ  قسك الدضـ  أكـف قـ ل: 

«كـ فد  شــدكهلل وكحــ  ـــف  ـدآء   الــهللكق  وأخـدة
(5)

. وكجــهلل جعػـد ك  ــػ الغطــ ء 

   بكّمب عؾقـف الؽػـد  طدبـؼ آسـوؾزامهلل كنكؽـ ر  عـض »بصدح  لن  ـ أكقاع الؽػد 

ــــقا ــــ لجرب الضــــدورّب ت اإلســــ  ّقةهلل والؿو ــــ لؼقل   ــــةهلل ك مدات عـــــ ســــّقهلل الربّب

«والوػقبض
(6)

. 

                                 
 .919هنج الحؼ وكشػ الصهللق ٓ ـ الؿطفد الحؾل ص  (9)

 .961ققاعهلل الؿدام   عؾؿ الؽ م لؾبحدا, ص (8)

 .817ص 8رس يؾ الشدبػ الؿدمضك ج (4)

 .839رس يؾ و ؼ ٓت لجعػد النبح , ص (3)

 .463الوقحقهلل لؾصهللوق ص (5)

. مــللقػ: جعػــد ك  ــػ الغطــ ءهلل محؼقــؼ: 456ص8كشــػ الغطــ ء عـــ  بفؿــ ت الشــدبعة ج (6)

عبــهلل الحؾــقؿ الحؾــلهلل  طبعــة  ؽوــب اإلعــ م  - حؿــهلل رضــ  الــذاكدي  -عبــ س الورببزبــ ن 

 ش. 9481 -هـ 9388 دكز اكوش رات دفك مبؾقغ ت إس  لهلل الطبعة إولك: -اإلس  ل
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ــ لجربهلل  ــ ل   ــد  ـــ ق ــدفض مؽػق كجــهلل ع لؿــ  آخــد  ـــ عؾؿــ ء الوشــقع الؽــ م ب

خصق و    عض الؿع , الخػقـةهلل الوـل قـهلل مخػـك عؾـك الؽثقـد  ــ الــ سهلل وهـذا 

 جـّدد الؼـقل  ـ لجرب »الع لؿ هـق  آبـة ان العظؿـك حنـقـ الربوجـدديهلل الـذي قـ ل: 

وــل ٓ بّوضــح فنــ ده هلل فــ لوؽػقد  ــف  شــؽؾ و الوػــقبض ســّقؿ  عؾــك  عــض الؿعــ , الا

«جهلّلا
(9)

 . 

وكذلؽ الؿػقهلل لـؿ بصـدح  وؽػقـد  ــ قـ ل  ـ لجرب: ٕكـف قـهلل بؽـقن ع  قـ هلل ولـؿ 

 ـ  دان أحـهلل  ــ »بصق ف إن ك ن فؼقف :  ؾ حؽؿ عؾك ققلف   لشذوذهلل و  هذا بؼقل: 

 ق  ٓ بعدف ملوبؾ إخب رهلل أو   ذا عـ جؿ عة أ ح  ـ  قط   لجربهلل إٓ أن بؽقن ع 

«الػؼف ء
(8)

. 

كــقرد كصــو ٕحــهلل أعــ م الوشــقع الؽ  ــلهلل بشــقد فقــف إلــك  ــ  بؾــزم  ويف اخلتــام:

ٓ خـ ف   » ذهب الجرب  ـ إخ ل  ؿ  بجب  ـ الونؾقؿ   لشدعهلل بؼـقل   هـذا: 

ع لهلل ك لص ةهلل والصـقمهلل أن إكبق ء أجؿعقا عؾك: أن ان مع لك أ د عب ده  بعض إف

وهنك عـ  عضف هلل كـ لظؾؿهلل والجـقر. وٓ بصـح ذلـؽ إذا لـؿ بؽــ العبـهلل  قجـهللاهلل إذ 

كقػ بصح أن بؼ ل لف: ايت  ػعؾ اإلبؿ ن والص ةهلل وٓ مـلت  ـ لؽػد والزكـ هلل  ـع أن 

الػ عؾ لفذه إفع لهلل والو رك لف  هق غقدههلل فنن إ ـد   لػعـؾ بوضـؿـ إخبـ ر عــ 

« درا عؾقفهلل حوك لق لؿ بؽـ الؿل قر ق درا عؾك الؿل قر  فكقن الؿل قر ق
(4)

. 

و ؿ  ذكدك   ـ اكؼن م الوشـقع إلـك قنـؿقـ: بـػـوح لــ  البـ ب لؾبحـث    ققـػ 

 الوشقع الػؾنػل  ـ الـبقةهلل وهق  قضقع فصؾـ  الؼ دم.

 

 

                                 
 .899ص3مػنقد الصداط الؿنوؼقؿ لؾربوجددي ج (9)

 .84الحؽ ب ت لؾؿػقهلل ص (8)

 .993ص -994هنج الحؼ وكشػ الصهللق ٓ ـ الؿطفد الحؾل ص (4)



 



 

 

 

 

 

 انفصم انثانث:
 انرشيع انفهسفيٕج في ــانُث

 زيحــعُذ االثُي عش
 

 

 بحهان:وؾقه م

  :ـػس اإلكساكقة يف افتشقع افػؾسػيافادبحث األول. 

  :اـتساا افـبوة يف افتشقع افػؾسػيادبحث افهاين. 

 



 



 

 

 انًثحث األٔل

 انُفس اإلَساَيح في انرشيع انفهسفي
 

لؾعدف ن والؿعدفة اإل داققة   الوشقع الػؾنـػل  ؽ كـة ع لقـة: والنـبب   

ـقة الؿعصق ة عـ الخطل  عدفة  ؽونبة. و ذهبفؿ هذا بدى أن الؿعدفة القؼق هذا أكف

واـذه األاـول  ,بؼقم ر رة أ قلهلل معورب رك يز أس سقة لؾؼقل  قجقد هـذا العدفـ ن

 اي:

 األال األول: افػق  وافصدور:

كظدبة الػقض والصهللورهلل كظدبة مؼقم عؾك مػنـقد وجـقد الؿقجـقدات الؿوؽثـدة 

أن الؿقجـقدات الؿ دبـة وغقـد الؿ دبـة مـشـل    الخ رج مػنقدًا فؾنػق  إ داقق هلل بـدى

 هـل الوـل –عـ طدبؼ فقض سد هللي ك  ع  ـ الذات اإللفقةهلل أي: أن الـذات اإللفقـة 

 عـــ  وؿقــزة   هقــ ت مقجــهلل الوػ عــؾ هــذا و ـــ ذاهتــ :  ــع  ــذاهت  موػ عــؾ - القجــقد

  ؽقكـةهلل فقفـ   قجـقدة هـل  ـؾهلل اإللفقـة الـذات عــ موؿقز ٓ ولؽـف هلل البعض  عضف 

 .ـف  

 األال افهاين: ادهل األؾالضوكقة:

هلل  عهلل أن قدر ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة أن العـ لؿ فـقض فـ ض عــ ان 
ذهبقا إلك أن  ـ هذه الؿقجقدات: الؿثؾ إف طقكقةهلل وهـل عؼـقل عدضـقة مصـهللر 

 كقهنـ   ـع-عـ العؼؾ الع  ـدهلل الؿنـؿك   لعؼـؾ الػعـ لهلل وهـذه الؿثـؾ إف طقكقـة 

   ٕعقـ ن فؾنـػق  الؿعـدوفهلل اإللفل العؾؿ  نوقدع هل -الؿ دة ع لؿ    لؿ الؿقجهلل

هلل و ــقرة لؿــ  ســقؼع   عــ لؿ الؿــ دةهلل وهــذه إعقــ ن   وــةهلل الوــل هــل عؾــؿ ان الث

 .الث  وة محصؾ   لػقض إقهللس



 860 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وأّ   إعق ن الث  وة فوحصؾ   لوجؾال الث , لؾػـقض إقـهللسهلل » يؼول اخلؿقـي:

«ٕلقهّقة   الحضدة العؾؿّقةوهق الوجؾال   
(9)

. 

 األال افهافث: امؽاكقة اتصال افـػس بادهل األؾالضوكقة:

هذا إ ؾ بخوؾػ عـ إ ؾقـ الن  ؼقـ: ٕكف ٓ بوعؾؼ  ل قر فـدغ  ـفـ هلل كؿـ  

  إ ؾقـ الن  ؼقـ.  ؾ هـق أ ـؾ بؼـقم عؾـك محهللبـهلل أ ـق ء ٓ  ـهلل أن معؿـؾ: لؽـل 

طقكقةهلل وبوؿؽـ  ـ رؤبة  ـ  فقفـ   ــ عؾـقمهلل وجؿقـع بصؾ اإلكن ن إلك الؿثؾ إف 

 إ ق ء الول معؿؾ   هذا الؿج لهلل إكؿ  معؿؾ اهللف مصػقة الـػف اإلكن كقة.

وُحهلل وُجْؿَؾـِة الشـلء وحؼقؼوـفهلل  والـْػف   الؾغة مطؾؼ وبداد اـ  أ ـقر  ـفـ : الـدق

والهللمهلل والَغْقُب 
(8)

. 

عشدبةهلل فنهنؿ بدون أن الـػف  لء  وأ   عـهلل ف سػة اإل داق  ـ الشقعة آرـل

ـــػف  ـــ هــذه الحدكــة  ــهللت ال ــ  مقل ــك   ــة لؾؿــ دةهلل و و حــ دث عـــ حدكــة جقهدب

ًٓ لؾجنـؿ الـذي مقلـهللت فقـفهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي:  الجقهدبةهلل فنهن  مؽـقن كؿـ 

«الـػف كؿ ل أول لجنؿ طبقعل »
(4)

. 

كؿـ ل أّول حـهلّلدت الــػف  لّكفـ  » واذا ادعـى موجوإ فدى اخلؿقــي افؼائـل:

«لجنؿ طبقعل
(3)

 . 

كؿ ل أول لؾجنـؿهلل أن الع قـة  قـفؿـ  ع قـة  وادراإ من تعريف افـػس بلهنا:

م زم ٓ بـػؽهلل ف  بؿؽـ وجقد جنؿ ك  ؾ    حق ة: ٕن الحقـ ة هـل أدكـك  دامـب 

الؽؿـ ل قـهلل بطؾـؼ عؾـك الؽؿـ ل إول الـذي بـوػـك ذو »الؽؿ لهلل بؼقل النبزواري: 

... كؿ  بؼ ل: الـػف كؿ ل أول. وقهلل بطؾؼ عؾك الؽؿـ ل الثـ , الـذي الؽؿ ل   كوػ يف

«ٓ بـوػك ذو الؽؿ ل   كوػ يف ك لعؾؿ
(5)

. 

                                 
 .43 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (9)

 .  845ص -844ص6اكظد: لن ن العدب ٓ ـ  ـظقر ج (8)

 .96ص 9الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (4)

 .61 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة ص (3)

 .945ه  ش ص8  قة النبزواري عؾك الحؽؿة الؿوع لقة جح (5)



 865 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

هـل  ـقدورة اإلكنـ ن إكنـ كو عـ ق هلل ٓ  ـ لؿعـك  وافغاية مـن تصـػقة افــػس

الؿعدوف الؿداد  ــف  ـحة الػطـدة إولـك. أو  ـ  بؽونـبف اإلكنـ ن   لوجـ رب  ــ 

أو محؾقف   لقق ر وحنـ الفقئةإحؽ م الؽؾقة. 
(9)

.  ؾ  ؾقغ الع رف الؿوػؾنػ إلـك 

العؼؾ الفققٓ,. رؿ العؼؾ »أعؾك  دمبة  ـ  دامب العؼؾ الػؾنػل إر عهلل الول هل: 

  لؿؾؽة. رؿ العؼؾ   لػعؾ. رؿ العؼؾ الؿنوػ د. ولف عدض عدبض إلك  ؼ م آكنـ ن 

«الؽ  ؾ
(8)

عؾـك هـذه الؿدامـب: ٕن »شـدع دايـد . وقهلل أ  ر حقهللر أ ؾـل إلـك أن ال

إولــك والث كقــة  دمبــة العــقاّمهلل  ــؾ الصــبق ن. والث لثــة  دمبــة الؿــم ـقـ والؿقّحــهللبـ 

والعــ رفقـ والعؾؿــ ء الداســخقـ وغقــد ذلــؽ. والدا عــة  دمبــة إكبقــ ء وإولقــ ء 

«وأ ث لفؿ
(4)

. 

عشـدبة  ف لعؼؾ والـػف الؿوعؼؾة  لء واحهلل: ٕن ف سػة اإل ـداق  ــ آرــل

 لؾـػـقس أن» أن إلـك –ث الحـهللو جنـؿ كقة الــػف  ـلن الن  ؼ ققلفؿ  ع –بذهبقن 

« عكفــة ع رفــة ع لؿــة فقفــ  ك كــت ســ  ؼة كقـقكــ ت
(3)

. و ــدادهؿ اــذا: أن الـــػف 

 ةاإلكن كقة ك كـت أزلقـة القجـقدهلل  قجـقدة   الؿثـؾ إف طقكقـةهلل وهــ  ك كـت ع لؿـ

  سـقؽقن: ولؽـفـ  كنـقت جؿقـع هـذه العؾـقم ع رفة  جؿقع العؾقمهلل    ك ن  فــ  و ـ

 الؿع رف.

و عهلل دخقل هذه الـػقس   إجن م البشـدبة: مـنـك كـؾ  ـ  ك كـت معؾؿـف  ــ 

أن قبؾهلل وهـ  ٓ  هلل لؾـػف  وك    أرادت أن معؾـؿ ومعؼـؾ  ـ  ك كـت معـ لؿ  ــ قبـؾهلل 

 اي: ,متر بلربع مراتب

                                 
. مــللقػ:  حؿــهلل  ـــ  حؿــهلل الغزالــل الطقســلهلل 886اكظــد:  عقــ ر العؾــؿ   فـــ الؿـطــؼ ص (9)

 م. 9969محؼقؼ: الهللكوقر سؾقؿ ن دكق هلل الـ  د: دار الؿع رفهلل  صدهلل ع م الـشد: 

 .96ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (8)

 .478و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل صج  ع إسدار  (4)

 .837ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (3)



 861 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ادرتبة األوػ: افعؼل اهلقوالين:

 كقة   لعؼؾ الفققٓ, حـ ل كقهنـ  ك لصـػحة البقضـ ء الؼ  ؾـة منؿك الـػف اإلكن

ٓكوؼ ش العؾقم فقف هلل  ؿعـك: أن الـػف   هذه الؿدحؾة عؼؾ   لؼقةهلل ج هزة لػفؿ    

فـنن ك كـت خ لقـفهلل  ـع أهنـ  مؽـقن ق  ؾـف لوؾـؽ »سقدد إلقف هلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

وآسـوعهللادهلل  ــ غقـد أن بخـدج آدراك ت ك كت ك لفققللهلل الول لقف لف  إٓ الؼقة 

«   لء  ـ الصقر  ـ الؼقة إلك الػعؾهلل فنؿقت   مؾؽ الح لة عؼ  هققٓكق 
(9)

. 

 ادرحؾة افهاكقة: افعؼل بادؾؽة:

 عهلل أن مؽقن الـػف اإلكن كقة عب رة عـ هققلك ف رغة  ـ أي  ـلءهلل مكقـك إلـك 

الؿعؼقٓتهلل الول ا ـكك  أوايؾ»العؼؾ   لؿؾؽةهلل و  هذه الؿدحؾة موؿؽـ  ـ ادراك 

ــقٓت.  ــقامدات. والؿؼب ــ ت. والؿو ــ ت. والوجد ق ـــ: إولق ــ سهلل   ــع الـ ــ  جؿق فقف

وغقده هلل  ثؾ: الؽؾ أعظـؿ  ــ الجـزءهلل وإرض رؼقؾـةهلل والبحـد  قجـقدهلل والؽـذب 

قبقحهلل وهذه الصقر إذا حصؾت لإلكن ن بحهللث لف   لطبع ملّ ؾ وروبة فقف هلل ومشـقق 

لــك  عــض  ــ  لــؿ بؽـــ بعؼؾــف أوٓ. فحصــقل هــذه إلــك آســوـب ط تهلل ومــدوع إ

«الؿعؼقٓت هق عؼؾ   لؿؾؽة
(8)

. 

 ادرتبة افهافهة: افعؼل بافػعل:

العؼــؾ   لػعــؾ عبــ رة عـــ وجــقد الؿعــ رف والؿعؾق ــ ت   الـــػف اإلكنــ كقةهلل 

ومؿؽـف   ـ اسوذك ره  واسوحض ره   وك    أرادت
(4)

. 

 هللابة الؿعدفة الػؾنػقة اإل داققةهلل وهذه الؿدمبة  ـ  دامب الـػف اإلكن كقة هل 

 .العقام وأ      قبؾف  فؾقف لؾؿدء فقف   ـ العؾقم إٓ    بػ رق  ف البف يؿهلل وبوش رك فقف  ع

                                 
 .381ص-399ص3الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)

 .815الشقاههلل الد ق قة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (8)

 .816الشقاههلل الد ق قة لؾصهللر الشقدازي ص (4)



 862 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

كؿ  بـوؼؾ أد ل  ـ حهلل الصـقبق ف إلـك حـهلل البؾـقغ » يؼول افصدر افشرازي:

 دة الصــقريهلل و ــ ر  عــهللودا  ـــ الدجــ ل البــ لغقـ الؽــ  ؾقـ   الشــفقة. ففؽــذا  ــ

العؼؾ إذا اكوؼؾت  ـ حهلل الؼقة وآسوعهللاد إلك حهلل العؼؾ   لػعؾ:   ر  ــ الدجـ ل 

الب لغقـ    فقة الؿعدفةهلل وغقده  ـ أفداد البشد   لـنبة إلقف ك لقلـهللان والـنـقان   

  ب لذه الؿعدفة و فقة الحؽؿةهلل فؿـ لؿ بخؾؼ فقف هذه الشفقة ففق إ  :  بل  عـهلل 

«لؿ بؽؿؾ عؼؾف. أو عـقـ
(9)

. 

والنبقؾ الؿق ؾ إلك هذه الؿعدفة اإل ـداققةهلل لـقف  ح سـة  ــ الحـقاسهلل  ـؾ 

وٓ الحقاس الخؿف  جوؿعةهلل وإكؿ  هل  عدفة ح  ؾة لؾؿدء عـ طدبؼ الدب ض ت 

الدوحقة: الؿقجبة لطف رة الـػفهلل وهـذا  ـ  أ ـ ر إلقـف حقـهللر أ ؾـل عــهلل   ذكـد أن 

«ح  ؾة  ـ  ػ ء الؼؾب»العؾقم والؿع رف 
(8)

. 

ف لعؾقم والؿع رف أمقة  ـ ع لؿ العؼقل الـقراكقةهلل ٓ موققػ عؾك  لء سقى 

 ػ ء الؼؾبهلل وأ    ـ حقث هل  عؾق  ت مػقض عـ الـذات اإللفقـةهلل فنكـف ٓ  هللابـة 

القاجب مع لك م م اإلف ضة: فقجب أن بؽقن هـ ك  »وٓ هن بة لف هلل بؼقل الطب طب يل: 

«إف ضة لؽؾ كػف  نوعهللة
(4)

. 

ػة اإل داق اذا العدف ن الؿؽونب:  بـل عؾك    ذهبقا إلقـف  ــ  أن وققل ف س

الـــػف اإلكنــ كقة ذات وجفــقـ: ففــل  ـــ جفــة جنــؿ كقة الحــهللوثهلل  وعؾؼــة  عــ لؿ 

الؿ دة. و ـ جفة ر كقة هل قهللبؿة أزلقةهلل  ن وقة لؾؿثؾ إف طقكقة   القجقدهلل و ـ 

: ففل   طدبؼف  إلك العقدة رؿ فنكف  وك    مطفدت وو ؾت إلك درجة العؼؾ   لػعؾ

إلك ع لؿ الؿثؾهلل وآط ع عؾك    فقـف  ــ عؾـقمهلل وهـذا  ـ  عــ ه الصـهللر الشـقدازي 

«العؼؾ الؿـػعؾ آخد الؿع , الجنؿ كقةهلل وأول الؿع , الدوح كقة»عـهلل   ق ل: 
(3)

 . 

                                 
 .989ص  -988ص4لؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾصهللر الشقدازي جالحؽؿة ا (9)

 .598ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .  938ص 8مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (4)

 .848الشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (3)



 886 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وو قل الـػف اإلكن كقة إلـك الؿعـ , الدوح كقـة:  ققـقف عؾـك رفـع الحجـب 

عـ غط ء  عـقي بؼع عؾك الـػف اإلكن كقة: فقحجبف  عـ اسوذك ر     الول هل عب رة

ك كت معؾؿف ز ـ وجقدهـ    عـ لؿ الؿثـؾهلل وبنـك عـفـ  العؾـقم الػ يضـة  ــ الؿثـؾ 

إف طقكقةهلل و ـ رؿ فنكف بجب عؾك  ـ أراد أن بوحؾك   لؿعدفة العدف كقةهلل وبوضؾع 

ب عـــ  صــقدمفهلل بؼــقل حقــهللر   الػؾنــػة اإل ــداققةهلل أن بنــعك   رفــع هــذه الحجــ

فؽؿــ  أّن ارمػــ ع النــح ب بؽــقن  قجبــ  إلضــ ءة إرض والبؾــهللان  ـــقر »أ ؾــل: 

ــ  إلف ضــة العؼــؾ  ــة  قجب الشــؿف والؼؿــدهلل فؽــذلؽ بؽــقن قطــع الوعؾاؼــ ت الهللكققّب

«والـػف العؾقم  لسده  عؾك الدوح والؼؾب
(9)

. 

مبــةهلل ومــوؿؽـ  ـــ وٓ  ــهلل لؿـــ أراد لـػنــف اإلكنــ كقة أن محصــؾ عؾــك هــذه الد

   كؾػةهلل أو  هلل لؾدح ل   الطؾـبهلل   آط ع الهللايؿ عؾك العؼقلهلل وأخذ العؾقم  ـف

أو إدا ة لؾؿذاكدةهلل أو   ز ة لألك  د  ـ العؾؿـ ءهلل  ــ  ج هـهللات طقبؾـةهلل منـوغدق 

 قدورة »جزءًا كبقدًا  ـ عؿدههلل إن لؿ بؽـ الـصقب إكربهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

ػعؾهلل  عهلل    ك كـت عؼـ   ـ لؼقةهلل بـشـل غ لبـ    حـهللود إر عـقـ و ـ  الـػف عؼ    ل

« عهلله 
(8)

. 

 ادرتبة افرابعة: افعؼل ادستػاإ:

 وــك  ــ  مشــبع اإلكنــ ن   لدب ضــ ت الدوحقــةهلل واســوؽؿؾ جؿقــع  دامــب العؼــؾ 

وهق  عقـف العؼـؾ   لػعـؾهلل إذا اعوـربت »  لػعؾ: فنقصؾ إلك درجة العؼؾ الؿنوػ دهلل 

مؾـؽ الؿعؼـقٓتهلل عــهلل آمصـ ل   لؿبـهللأ الػعـ لهلل وسـؿل  ـف ٓسـوػ دة فقف  ش ههللة 

«الـػف إب ه   ؿ  فققف 
(4)

. 

كؿـ ل »ف لعؼؾ الؿنوػ د عب رة عـ مدقـل الــػف اإلكنـ كقة   طؾـب الؽؿـ لهلل و 

الـػف ومؿ م وجقده  و قرهت  وغ بوف  هق وجقد العؼؾ الػعـ ل لفـ هلل وامصـ لف   ـفهلل 

«وامح ده   عف
(3)

 . 

                                 
 . 545هللر أ ؾل صج  ع إسدار و ـبع إكقار لحق (9)

 .949أسدار أب ت لؾشقدازي ص (8)

 .816الشقاههلل الد ق قة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (4)

 .  931ص 5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (3)



 888 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

حصــؾ هــذا: فــنن العؾــقم والؿعــ رف ســوؽقن ح ضــدة لــهللى الـــػف  و وــك  ــ 

اإلكن كقةهلل ولـ بعزب عـفـ   ـلء  ؿـ  جـدى أو سـقجدي   القجـقدهلل بؼـقل الصـهللر 

الدوح اإلكن , إذا مجـدد عــ البـهللنهلل وخـدج عــ ور قـف  ــ  قـت ق لبـف »الشقدازي: 

لؿع  ـل و قطـ طبعفهلل  ف جدا إلك ر ف: لؿش ههللة آب مف الؽـربىهلل ومطفـد عــ درن ا

والؾذات والشفقات والقس وس الع دبة والوعؾؼ ت: ٓح لـف كـقر الؿعدفـة وآبؿـ ن 

  نهلل و ؾؽقمف إعؾكهلل وهذا الـقر إذا ملكهلل ومجقهد ك ن جقهدا قهللسـق  بنـؿك عــهلل 

الحؽؿ ء   لن ن الحؽؿة الـظدبة   لعؼؾ الػع لهلل و  لن ن الشدبعة الـبقبـة  ـ لدوح 

ــقر الشــ ــف أســدار  ــ    إرض والنــؿ ءهلل الؼهللســلهلل واــذا الـ هللبهلل العؼؾــل بــوألٕ فق

«وبكاءى  ـف حؼ يؼ إ ق ء
(9)

 . 

وعؾك رأس  ـ كـ ن بلخـذ العؾـقم اإللفقـة  ــ هـذا العـ لؿ العؼؾـل كبقــ   حؿـهلل 

فدوح الـبل مؾوؼل  ع الحؼ يؼ   ذلؽ العـ لؿ  صـقرة »هلل بؼقل  دمضك  طفدي: ملسو هيلع هللا ىلص

« عؼقلة و جددة
(8)

. 

لقنت   لؿوؾؼل القحقهلل لؾعؾقم الؿقجقدة     م الصالة والسالمعليه وروح إكبق ء

الؿثؾ إف طقكقةهلل  ؾ هؿ  ن وون   هذا لغقدهؿ  ؿـ سعك   طؾب هذا الؽؿـ لهلل 

ف  بؾزم الؿـدء أن »واجوفهلل   سبقؾ الحصقل عؾك العدف نهلل بؼقل  دمضك  طفدي: 

ؾ إن غقـد إكبقـ ء بنـؿعقن بؽقن كبقو لقدى    بداه إكبق ءهلل وبنـؿع  ـ  بنـؿعقكف.  ـ

«أبضو
(4)

. 

 

       

                                 
 .  83ص4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)

 .953ـبقة لؿدمضك  طفدي صال (8)

 .948اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (4)



 885 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وعـهلل اسوذك ر إ قل الػؾنػقة الول مؼقم عؾقفـ  الؿعدفـة اإل ـداققة   الوشـقع 

 كجد أهنا تـؼسم إػ ؿسؿغ:الػؾنػلهلل 

    سبؼ  حثف و ـ قشوفهلل وهؿ  إ ؾ إولهلل  ع إ ؾ الث ,. افؼسم األول:

بؾهلل وهق  ؾ بوعؾؼ   كون ب الـػف اإلكن كقة قنؿ لؿ ببحث  ـ ق افؼسم افهاين:

لؾعؾقم. وأ دز  ن يؾ هذا إ ـؾ: الؼـقل  ؼـهللم الــػف اإلكنـ كقة. والث كقـة: الع قـة 

  قـ الـػف اإلكن كقةهلل والع لؿ العؼؾل.

 ؿ  ا وؿؾ عؾقفهلل هق  ـ  سقـصـب عؾقـف الـؼـهلل الؿقجـف إلـك  ,واذا افؼسم افهاين

ٕخط ء الول وقـع فقفـ  ف سـػة الشـقعةهلل  ـ  ذهبـقا الوشقع الػؾنػل. وبليت    ؼهلل ة ا

«الؼقل  ؼهللم الـػقس اإلكن كقة»إلقف  ـ أن الؿذهب الصحقح هق 
(9)

. حقث ق م عؾك 

أن لؾـػقس كقـقك ت س  ؼة ك كت فقف  ع لؿـة »هذا الخطل خطل آخدهلل هق الذه ب إلك 

«ع رفة  عكفة
(8)

. 

 دعقةهلل الهللالة عؾك أن ان وإكؽ ر حهللوث الـػف اإلكن كقةهلل  ص دم لألدلة الش
ڍ    ﴿: خ لؼ الؿقجهلل لؽؾ ح دث  عهلل أن لؿ بؽـهلل و ـ هـذه إدلـة ققلـف ال

 .[68غ فد: ] ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک  

وأ   خؾؼ اإلكن ن  خصق فهلل ففـ ك العهللبهلل  ــ إدلـة عؾـك هـذاهلل و ـفـ  ققلـف 

 :﴿   فــــــنذا [9اإلكنــــــ ن: ] ﴾ې  ې  ې  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ .

ۉ  ې  ې   ﴿ك كت الـػف داخؾة    نؿكهلل وقهلل أمك عؾك اإلكن ن  ؿجؿقعف وقت 

 ؾ ك ن عهلل    حض : دل هذا عؾك  ط ن الؼقل  ؼهللم الـػـقسهلل وربـت أهنـ   .﴾ې

 ح درةهلل  قجقدة  عهلل العهللم.

ة  ؿــ و   ذكدك ه  ـ حهللوث الـػف اإلكن كقةهلل قـقل  ؼـدر عــهلل  عـض الػ سـػ

اهوهللى إلك الحؼ   هذه الؿنللةهلل وقهلل حؽك ا ـ  قثؿ البحـدا, خـ ف الػ سـػة   

  ذهب  حؼؼقفؿ أهن  ح درة.»قهللم الـػف وحهللورف هلل وق ل: إن 

                                 
 .449ص 9الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)

 .837ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (8)



 888 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

أن الوؼ  ـؾ  ـقـ حـهللورف   ,ومما يؼوي أإفة افؼائؾغ بحدوث افـػس اإلكسـاكقة

  أن مؽـقن ح درـةهلل وأ ـ  وقهلل ف  مؼ  ؾ   لنؾب واإلبج بهلل فن   أن مؽقن قهللبؿةهلل وإ 

 أن مؽقن أزلقة وح درة   آن واحهلل: ففذا  لء مدفضف العؼقل النؾقؿة.

وإذا    كظدك  إلك عؼقهللة ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبةهلل فنــجهللهؿ  ـع قـقلفؿ 

أن » ؼهللم الــػف اإلكنـ كقةهلل بصـدحقن  ـلن الــػف اإلكنـ كقة جنـؿ كقة الحـهللوثهلل و 

 هلل هق حدكف الذامقـة آسـوؽؿ لقة لؿـ دة  ـ     ـشل حهللوث الـػف و   بجدى  جداه

الصــقر الجقهدبــةهلل عؾــك ســبقؾ الكقــل  ـــ إدكــك إلــك إعؾــك: حوــك بؼــع اكوفــ ء 

«إكقان الصقربة إلك الـػف
(9)

. 

أكف بنوحقؾ أن بؽقن الشلء القاحهلل قـهللبؿو ح درـ هلل وهـذا  ومن األمور افبدهيقة

: إهنـ  ح درـةهلل وف سـػة الشـقعة ٓ    بـنـحب عؾـك الــػف اإلكنـ كقةهلل فن ـ  أن بؼـ ل

بؼقلقن اذا. وإ   أن بؼ ل: إهن  قهللبؿةهلل و ؿجدد اعوهللال الجنؿ اإلكنـ ,هلل و ـؾقحف 

لؼبقل هذه الـػفهلل فنهن  هتقي ك زلة  ـ النـؿ ءهلل إلـك أن محـؾ فقـف. وهـذا الؼـقل  ـع 

 ط كــف أقــدب  ـــ قــقلفؿ  ؼــهلل ف  وحــهللورف   عــ هلل فؿـــ ك حقــة قهللبؿــة  ؼــهللم الؿثــؾ 

 طقكقة إزلقةهلل و ـ ك حقة أخدى ح درة  نبب الحدكة الجقهدبة لؾؿ دة.إف 

و ؿ  بزبهلل الوشقع الػؾنػل مـ قض : أكف لؿ ببقـ   هقة الع قة  قـ الـػف الؼهللبؿة 

الؿقجقدة   عؾؿ الغقبهلل و ـقـ الــػف الح درـة الؿقجـقدة   عـ لؿ الشـف دةهلل وهـؾ 

كػنــو واحــهللةهلل أم إن إولــك مػـــك إولــك موحــهلل   لث كقــة  عــهلل وجقدهــ هلل وبصــقدان 

 ؿجدد خؾؼ الـػف الث كقةهلل أم هل   ققةهلل وبؽقن لؾشخص الؿعقـ  ـ الـ س كػنـ    

ع لؿ الؿ دةهلل وأخدى   ع لؿ العؼقلهلل رؿ عؾك هـذه الػدضـقة إخقـدة  ـ هل حؼقؼـة 

الع قة  قـ الـػنقـهلل هـؾ إولـك مـزود الث كقـة  ـ لعؾقم والؿعـ رفهلل أم هـل  عدضـة 

 هلل راغبة عـ آمص ل ا . عـف 

و ع هذا فؼهلل بليت  خص   هلل وبؼقل: إن الحـؼ   هـذا هـق جؿقـع آحوؿـ ٓت 

 الن  ؼة.

                                 
 .  816ص-815ص 5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (9)



 882 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

رؿ بدد عؾقف  خص آخـد قـ ي :  ـؾ الحـؼ هـق  عـض هـذه آحوؿـ ٓتهلل سـقاء 

 حهللده  أم لؿ بػعؾ.

 فقؼقل الث لث:  ؾ الحؼ غقد    ُذكد.

 غقـد عؾـؿهلل  ـؾ  ؿجـدد الفـقى وكؾ هـذا خـبط عشـقاءهلل إذ الجؿقـع إكؿـ  بـوؽؾؿ 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ﴿وامبـــــ ع الظــــــهلل 

 .[85اإلسداء: ] ﴾ی  ی  

رؿ بؼ ل: إن ف سػة اإل داق  ـ الشقعة آرـل عشدبةهلل بذهبقن إلك أن الـػقس 

اإلكنــ كقة عـــهلل   مطؾــب العؾــقم اإللفقــةهلل ومنــعك خؾــػ الحؼقؼــةهلل فنهنــ  موصــؾ 

الؿ يؽــة الؿنــّؿ ة »ؿعدوفــة فؾنــػقو  ــ لعؼقلهلل بؼــقل حقــهللر أ ؾــل:   لؿ يؽــةهلل ال

«  لعؼقل الػّع لة
(9)

  يؽوـف الؿؼـد قـ الـذي هـؿ ». وبؼقل  ـهللر الـهللبـ الشـقدازي: 

«إكقار العؼؾقة وإ عة اإللفقة
(8)

الؿ يؽـة كـ بـة عــ ». وبؼقل الػقض الؽ  ـ ,: 

«الحؽؿ ءأر  ب إكقاع العؼؾقةهلل عؾك    رآه ط يػة  ـ 
(4)

  . 

والذه ب إلك أن الؿ يؽة عؼقل كقراكقة  قجقدة   النؿ ءهلل ققل  دفقض حوك 

 ـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  لهلل الذبـ مصهللوا لدد هذا الؼقلهلل وأخذوا بصدحقن  لكف  ــ 

ملوب ت الؿ حهللة
(3)

. 

وهؽذا بوبقـ لـ  أن هذا الؿذهب الػؾنػلهلل أفضك  ؿـ ق ل  ف إلك الوصـدبح  ـلن 

 قـ اإللفـ م والـقحل لـقف خ فـو   الؿ هقـة والحؼقؼـةهلل  ـؾ الجؿقـع كـقع  الخ ف

 .واحهللهلل و   بحصؾ  قـفؿ   ـ مػ وت ففق   الهللرجة وحنب

                                 
 .819ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .984ص4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لؾصهللر الشقدازي ج (8)

 .513ص9القا  لؾػقض الؽ   , ج (4)

 الطبعـةهلل قـؿ –. مللقػ: الخـقيلهلل الـ  ـد :  ؽوبـة الـهللاوري 493ص9اكظد:  صب ح الػؼ هة ج (3)

 . هللونهلل إولك



 886 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

القحل ٓ بوػ وت أس سـو  ـع  ؼقـة اإللف  ـ ت الوـل مطـدأ عؾـك »بؼقل  طفدي: 

«البشد  ـ حقث الؿ هقةهلل  ؾ هق بوػ وت  ـ حقث الهللرجة
(9)

 . 

ت امح د القحل واإللفـ م   الؿ هقـةهلل  ـع آخـو ف   الؼـقة والعؾة الول أوجب

ــقل الصــهللر  ــقلهلل بؼ ــ لؿ العؼ ـــ ع ــقض أيت   ـــ الػ ــ مج ع ــع ك والضــعػهلل أن الجؿق

لـؿ بػـ رق الـقحل اإللفـ م    ـلء  ــ ذلـؽ  ـؾ   القضـقح والـقربـة »الشقدازي: 

 قاسـطة  و ش ههللة الؿؾؽ الؿػقهلل لؾصقر العؾؿقة فنن العؾقم إكؿـ  بحصـؾ   كػقســ 

«الؿ يؽة العؾؿقة والعؼقل الػع لة
(8)

. 

واإللف م بػ رق القحل  ـ جفة أن » ويف ادعـى كػسه يؼول افػق  افؽاصاين:

«القحل بدافؼف  ش ههللة الؿؾؽ
(4)

. 

والذه ب إلك أن القحل ٓ بخوؾػ عـ اإللف م إٓ  ـ حقث كقن القحل بؼ رن 

اإللف م وإن ا كك    أن هلل  عقهلل كؾ البعهللهلل فنن القحل وڠ ش ههللة جرببؾ 

كؾقفؿ  إع م   خػ ء: ولذلؽ   ر اإللف م بنؿك وحق 
(3)

. فنن  قـفؿ  اخو ف ٓ 

بخػل عؾك أهؾ العؾؿ الشدعلهلل وذلؽ أن القحل ٓ بشكط فقف  ش ههللة جرببؾ 

  ا ط ح الشدع إع م ان مع لك أكبق ءه الشلءهلل إ  :  ؽو ب. أو »هلل  ؾ هق ڠ

«ـ م. أو إلف م دس لة  ؾؽ. أو  
(5)

. وأعؾك  دامبف هل: مؽؾقؿ ان مع لك لدسقلف 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻   ﴿ٹ ٹ  ب  دةهلل 

﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀    ﯁                       

             ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  

 .[934إعداف: ] ﴾ۆ  ۈ   

                                 
 .938الـبقة لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .619الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (8)

 .36 ؼ   ت الؼؾب لؾػقض الؽ   , ص (4)

. مـللقػ:  حؿـهلل  ـــ أحؿـهلل  ــ إزهــدي الفـدويهلل محؼقــؼ: 994ص5اكظـد: هتـذبب الؾغــة ج (3)

 م8119 كهللإول: الطبعةهلل  قدوت – حؿهلل عقض  دعبهلل الـ  د: دار إحق ء الكاث العد ل 

ــ ركػقريهلل دار الؽوــب 78ص91محػــة إحــقذي ج (5) ــهلل الــدحؿـ الؿب ــللقػ:  حؿــهلل  ـــ عب . م

 م.9991هـ ـ 9391العؾؿقةهلل  قدوتهلل لبـ نهلل الطبعة إولكهلل 



 880 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

هلل  ء الشلء   الدوعهلل وبخوص ذلؽ  ؿ  ك ن  ـ جفـة ان وأ   اإللف م ففق إلؼ
 ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ٹ ٹ وجفــــة الؿــــ  إعؾــــك. 

8 – 7الشؿف: 
(9)

. 

هلل وهـق عطـ ء إلفـل  ان هق -لغة القحل  عـك   الهللاخؾ-ف لؿعطل لإللف م 

كـ ن ٓ بشكط فقف أن بؽقن لدسـقل أو لـبـلهلل  ـؾ لؽـؾ كػـف حـظ  ــ اإللفـ مهلل وإن 

 الـ س فقف عؾك درج ت.

     ب  دة لطؾب العؾؿ. ف مػؼ القحل واإللف م   كقهنؿ  عؾؿ بليت  ـ ان 

 واختؾػا يف:

هلل وأ ــ  غقــد عللليهم الصللالة والسللالم أن الــقحل ٓ بؽــقن إٓ لـبــل  ـــ إكبقــ ء أوالً:

 الـبل ف  بؿؽـ أن بلمقف القحل  ح ل  ـ إحقال.

هلل بعؾـؿ بؼقــو  ـلن عليهم الصالة والسلالم   ـ إكبق ء قحلال أن الح  ؾ عؾك ثاكقا:

 .   أم ه  ـ عؾؿ هق  ـ عـهلل ان 
أن  الحصؾ عؾك اإللف م  ـ آح د الـ سهلل ٓ بؼطع  لن    أم ه  ــ عؾـؿ هـق  ثافها:

فوح  ـ ان مع لكهلل  ؾ ٓ ـهلل  أن بؽـقن  ـ  حصـؾ عؾقـف  ــ عؾـؿ  حـؾ كظـدهلل فـنن لـؿ 

 إن خ لػف : رد.بخ لػ كصقص القحل: قبؾهلل و

: إن    أم ,  ـ عؾؿ هق وحل  ـ عــهلل ان  وـقف يصح فشخص أن يؼول:
كـ كقا أمؼـك  ڤالصـح  ة فلك  امبعف وأعدض عـ كؾ    سـقاه. و ــ الؿعـدوف أن 

الـ سهلل وك كقا أحؼ   إللف م  ـ غقدهؿ: و ع هذا لؿ بعدف عـ أحهلل  ـفؿ  لء  ــ 

 قحل  ؿؽ ن ٓ بخػك. هذاهلل  ؾ ك ن معظقؿفؿ وامب عفؿ لـصقص ال

 

 
                                 

 .738 ػددات ألػ ظ الؼدآن لؾداغب إ ػف , ص (9)



 

 

 انًثحث انثاَي

 اكرساب انُثٕج في انرشيع انفهسفي

 

َبلُ او: َـّ الخربهلل بؼ ل: إنا لػ ن َكَبًل. َأي: خربًا. وأ   الـَبِل ففـق: الُؿْخبِـد عــ ان  اف

 ققؾ: هق  شوؼ  ــ َكَبـَل وَأْكَبـَلهلل َأي: َأخـرب. وققـؾ: هـق  شـوؼ  ــ الـاَبـ وِةهلل وهـل .

ػ ع عـ إَرضهلل َأي: إِكف َأْ َدف عؾك س يد الَخْؾؼآرم
(9)

. 

  لػضقؾةهلل ٓ لعؾـة إٓ أكـف  ـ ء ذلـؽ:   عثة ققم خصفؿ ان  وأما افـبوة ؾفي

العؾؿ  هللون معؾؿهلل وٓ طؾب لؾعؾؿ فعؾؿفؿ ان 
(8)

. 

و   ؼ  ؾ هـذا بـذهب ف سـػة الوشـقع إلـك  ػفـقم آخـد لؾـبـقةهلل بنـوـهلل إلـك  ـ  

فؿ   ٕسػ ر العؼؾقة إر عةهلل الول مشـؿؾ جؿقـع الػؾنـػة اإل ـداققةهلل بعدف   فؾنػو

 حقث ٓ بقجهلل  لء  ـ فؾنػة اإل ـداق إٓ وهـق داخـؾ   هـذه إسـػ ر إر عـةهلل 

ومليت الـبقة   هن بة هذه إسػ رهلل ف  كبقة لؿـ لؿ بنـ فد هـذه إسـػ رهلل وٓ مخؾـػ 

هـذه » ـوف هـ هلل بؼـقل الخؿقــل: لؾـبقة عؿـ مؿؽـ  ـ  ؼ طدبؼف إلك أن و ؾ إلك 

«إسػ ر إر عة ٓ  هلّل وأن مؽقن لؽّؾ  شّدع  دسؾ
(4)

. 

                                 
 .964ص-968ص9اكظد: لن ن العدب ٓ ـ  ـظقر ج (9)

 .  79ص 9ٕهقاء والـحؾ ٓ ـ حزم جاكظد: الػصؾ   الؿؾؾ وا (8)

 .89 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (4)



 881 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 واذه األشػار افعؼؾقة األربعة اي:

 افسػر األول: افسػر من اخلؾق إػ احلق.

 - القجـقد  دامـب أخـف هـق الـذي –ببهللأ الؿن فد سػده إول  ـ ع لؿ الؿ دة 

ًٓ هلل ثدةالؽ عـف مصهللر الذي القاحهلل إلك  ـطؾؼو  محقل الول الحجب رفع   الجفهلل   ذ

هلل و وك أبؼـ أن القجقد  لء واحـهللهلل وأكـف  ـؼنـؿ إلـك أ ـؾ ف و قـ رؤبة ان  قـ

أخقدة هذا النػد رؤبـة جؿقـع »و قرة: فؼهلل اسوؽؿؾ النػد إولهلل بؼقل الخؿقـل: 

«الخؾؼ  فقر الحّؼ وآب مف. فقـوفل النػد إّول 
(9)

. 

 من احلق إػ احلق.افسػر افهاين: افسػر 

 عـهلل أن بـوفــل الؿنــ فد   ســػده إول إلـك اإلبؿــ ن  قحــهللة القجــقدهلل   لقحــهللة 

الصقربة. بليت النػد الث ,هلل و  هذا النػد بشؼ الؿنـ فد طدبؼـف  وجفـ  إلـك محؼقـؼ 

الحؼ   القحهللة الذامقة لؾقجقدهلل و ؿجدد إبؼ كـف  قحـهللة القجـقدهلل   لقحـهللة الذامقـةهلل 

اإلكن ن الؽ  ؾ   الـف بـة هـق انهلل  ـؾ »القجقد ذات واحهللةهلل وأن الول مؼقم عؾك أن 

«إن اإلكن ن الؽ  ؾ الحؼقؼل هق ان
(8)

. وأكف ٓ وجقد ٕ ؾ و قرةهلل بـوفـل سـػده 

 .الث ,: وبحصؾ لؾؿن فد الػـ ء الؽؾل   ذات ان 
 افسػر افهافث: افسػر من احلق إػ اخلؾق.

كة عؽنقة لؿ  حصؾ   سػدبف إول والث ,هلل بؼقم الؿن فد   سػده الث لث  حد

ق  هللًا إلك الؽثدة الؿقجقدة   الذات اإللفقـة: فقشـ ههلل الؽثـدةهلل ولؽــ  ـع اإلبؿـ ن 

  لقحهللةهلل فقدى أن الؽثـدة واقعـة   الـذات اإللفقـةهلل و وـك  ـ  آ ــ الؿنـ فد  قجـقد 

ـ ن ببحـث عـالؽثدة   عقـ القحهللة: فؼهلل حصؾ لف الصحق  عهلل الػـ ءهلل و   عؾقف إٓ أ

 .و  يػ هذه الؽثدة

                                 
 .88الؿدجع الن  ؼ ص (9)

 .91اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (8)



 882 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

فقلخذ   النـػد الث لـث. وهـق  ــ الحـّؼ إلـك الخؾـؼ الحّؼـل » يؼول اخلؿقـي:

«  لحّؼ. أي:  ـ حضدة إحهللّبة الجؿعّقة إلك حضدة إعق ن الث  وة
(9)

. 

ومدكقــز الؿنــ فد   ســػده هــذا  ـصــب عؾــك الؽثــدة العؼؾقــةهلل الؿنــؿ ة   لؿثــؾ 

 ص يصهلل و   محوقي عؾقف  ـ عؾقم.إف طقكقةهلل و   لف   ـ خ

و   بوعؾؼ   لنػد إول والث , والث لث قهلل سبؼ عدضف  ػص : وهذا    بجعؾـ  

   حؾ  ـ دراسوف هلل وبحوؿ عؾقـ  آلوػ ت إلك البحث   النػد العؼؾل الدا ع.

 افسػر افرابع: افسػر من اخلؾق إػ اخلؾق باحلق. 

شدع   النػد الدا عهلل وهق النػد  ـ الخؾؼ  عهلل فداغ الؿن فد  ـ سػده الث لث ب

الؿشوؿؾة عؾك العؾؿ اإللفل  -إلك الخؾؼ   لحؼهلل أي: النػد  ـ الؿثؾ إف طقكقةهلل 

  ـــ وهــق. الدا ــع النــػد   النــؾقك   بلخــذ  رــؿّ »: الخؿقـــل بؼــقلهلل آدم  ـــل إلــك –

ــذي الخؾــؼ  ٕعقــ نا أي الخؾــؼهلل إلــك الث  وــة إعقــ ن حضــدة  ـــ أي. الحــّؼ  هــق الا

«ده الحّؼ , قجق أيهلل.   لحّؼ  الخ رجّقةهلل
(8)

. 

بوضح أن الـبقة   الوشقع الػؾنػل معــل: رجـقع الؿنـ فد  ومن خالل ما شبق

إلك  ـل جؾهللمفهلل اهللف واحهلل  عقـهلل هق: النـعل إلخـداجفؿ  ــ الشـدك القجـقديهلل 

 قحـهللة الؼ يؿ عؾـك الؼـقل  ثـ يقـة القجـقدهلل إلـك الوقحقـهلل الـذايت الؼـ يؿ عؾـك الؼـقل 

الـبـقة هـل الدجـقع إلـك الؽثـدة  ــ »القجقد. بؼقل  دمضك  طفدي  صدحو اذا: 

«أجؾ قق دهتؿ كحق القحهللة
(4)

. 

الـبــّقة قــّقة »ولؿـ  ك كــت الـبــقة رؿــدة  ـــ رؿــدات هـذه إســػ ر العؼؾقــة: ك كــت 

«كؿ لّقةهلل   الـػف اإلكن كّقةهلل  حنب  ػ ء جقهده  وقهللاسة ذاهت 
(3)

. 

                                 
 .89ص-88 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (9)

 .89الؿدجع الن  ؼ ص (8)

 طفـديهلل مدجؿـة: عبـهلل الؽـدبؿ  حؿـقدهلل دار الؿحجـة . مـللقػ:  دمضـك 45خـوؿ الـبـقة ص (4)

 البقض ءهلل دار الدسقل إكدم.

 =. مللقػ:  قددا ـ د  حؿـهلل  ـ قد الحنـقـل إسـك آ ـ ديهلل محؼقـؼ : 61الدوا ح النؿ وبة ص  (3)



 856 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

  هلل   كقؾ أعؾك الؿدامب الدوحقةهلل سـ لؽو   سـعقف هـذا فؿوك    سعك  خص 

لألســػ ر العؼؾقــة إر عــة: فــ   ــهلل أن بصــقد كبقــو: ٕن كػنــف ســووؿؽـ  ـــ آمصــ ل 

  لعؼؾ الػع لهلل وٓ  عـك لؾـبقة غقد ذلؽهلل بؼقل النبزواري  مكهللًا    حؽقــ  عــفؿهلل 

لـبـل ففـق آكنـ ن الؿبعـقث وأ   ا» ـ أن الـبقة ك  ئة عـ مصػقة الـػف اإلكن كقة : 

 ـ الحؼ إلك الخؾؼهلل الؿخصقص   لقحل والؿعجزة. فنن لإلكن ن  حنب الوـهللرج 

«   هللارج الؽؿ ل والنع دة أ ـ ف 
(9)

   . 

وٓ  هلل لؿعدفة كقػقـة اكونـ ب الـبـقة  ــ اإلح طـة الؽ  ؾـة  ؿػفق فـ    الػؽـد 

مؼنــقؿ الـبــقة إلــك  اإل ــداقل عـــهلل الشــقعة آرـــل عشــدبةهلل وهــق  ػفــقم بؼــقم عؾــك

 قنؿقـ: الـبقة الع  ة. الؼنؿ الث ,: الـبقة الخ  ةهلل والؼنؿ الث , ق يؿ عؾك إول. 

ــان اــذه اآلراء افػؾســػقة؛ ــقض  وفبق ـــص  خوصــد لؾػ ــ  كنــوفؾ  ــدحف    فنكـ

الـبقة الؿطؾؼة: هل الـبقة الحؼقؼقةهلل الح  ـؾة   إزلهلل »الؽ   ,هلل أ  ر فقف إلك أن 

ٕ ـــهللهلل وهـــق إطـــ ع الـبـــل الؿخصـــقص اـــ  عؾـــك اســـوعهللاد جؿقـــع الب ققـــة إلـــك ا

الؿقجقدات  حنب ذواهت هلل و  هق هت هلل وإعط ء كؾ ذي حؼ حؼف الذي بطؾبـف  ؾنـ ن 

اسوعهللادههلل  ـ حقث اإلكب ء الذايتهلل والوعؾقؿ الحؼقؼل إزلل. و ـ حب هـذا الؿؼـ م 

ـــدهلل  ـــ ن الؽبق ـــ بهلل واإلكن ـــب إقط ـــؿهلل وقط ـــة إعظ ـــق الؿقســـقم   لخؾقػ وآدم ه

«الحؼقؼل
(8)

. 

وعـهلل   كؿعـ الـظد   هذا الـص: كدى أكف بؼدر أن الـبقة الؿطؾؼة عب رة عـ أول 

معقـ وقع   القجقدهلل وقهلل بنؿك هذا الوعقـ   لحؼقؼة الؿحؿهللبةهلل الج  عة لؿؼ  ـ ت 

 .الـبقة والدس لة

                                 

-هـــ9388غــ م حنــقـهلل كعؿــة ان الجؾقؾــلهلل دار الحــهللبث لؾطب عــة والـشــدهلل الطبعــة إولــك: =

 ش.9481

 .818ص 9لحنـك لؾنبزواري ج دح إسؿ ء ا (9)
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 858 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

جؿقع الؿدامب والؿؼ   ت  ـ الـبـّقة والدسـ لة والقٓبـة » يؼول حقدر اآلمع:

«راجعة إلك الحؼقؼة الؿحّؿهللّبة   هدا و  طـ 
(9)

. 

أهنـ   دمبـة  ــ  دامـب وجـقد الـبـل  وافسبب يف تسؿقتفا باحلؼقؼة ادحؿدية:

  ــ آدم »أول معقـ وقع   القجـقدهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل إذ هق ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
كـّؾ كبـل

بّقمف ذامّقة  ظفد  ـ  ظ هد كبّقة الدوح إعظؿهلل فـ صلَّى اللَّه عليه وآلهإلك  حّؿهلل  ڠ

هلل فنّكف  دايؿة صلَّى اللَّه عليه وآلهدايؿةهلل وكبّقة الؿظ هد عدضّقة  ـصد ةهلل إٓ كبّقة  حّؿهلل 

«غقد  ـصد ةهلل إذ حؼقؼوف حؼقؼة الدوح إعظؿ
(8)

صللَّى اهلل  ققلف ». وبؼقل الخؿقـل: 

"   خؾؼ ان خؾؼ  أفضؾ  ـّل  ": عليه وآله
(4)

 عليله وآلله   صللَّى اهلل . إ  رة إلـك أفضـؾّقوف 

«   ؼ م معّقـف الخؾؼلهلل فنّكف   الـشلة الخؾؼّقة أّول الوعّقـ ت
(3)

. 

هلل كخؾـص  ــ أن القجـقد  ـلء واحـهلل هـق ان  وإذا ما رجعـا ما شبق معـا

ــل  ــة لؾـب ــقة إزلق ــك كوقجــة  ػ دهــ هلل هــل: أن الـب ــل ملسو هيلع هللا ىلصإل ــل: أن الـب هــق  ملسو هيلع هللا ىلصهلل معـ

 . ان ذات
وعـ حؼقؼوـف مـ رة  ـ لـقر...  -ى اهلل عليه وآلله صل-بعّبد عـف » يؼول حقدر اآلمع:

وم رة   لعؼؾ... وم رة  ـ لدوح... ومـ رة  ـ لؼؾؿ: ومـ رة  ـ لؾقح: ومـ رة   لبـ ء: ومـ رة 

  لـؼطــة: ومــ رة  ــلم الؽوــ ب: ومــ رة   لؽوــ ب الؿبــقـ: ومــ رة  ــ لوعققـ إول: ومــ رة 

لحؼـ يؼ: ومـ رة  ـ لجقهد   لربزخ   الج  ع: وم رة   لدوح إعظؿ: ومـ رة  حؼقؼـة ا

إول: وم رة   لخؾقػة: وم رة  ـآدم الحؼقؼـل: ومـ رة   إلكنـ ن الؽؾـل: ومـ رة  ؼطـب 

«إقط ب: وم رة  صقرة الحؼ: وم رة  ظؾ ألفة
(5)

. 

                                 
 .311ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (9)

 .839ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

سـقهلل ولـهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحهللبث اذا الؿوـ ٓ وجقد لف   كوب أهؾ النـةهلل وإن ك كقا بم ـقن  لكف  (4)

 أول معقـ وقع   القجقد ففق خدافة ٓ أ ؾ لف . ملسو هيلع هللا ىلصذكده الخؿقـل  ـ أكف  آدم. وأ     

 .75 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (3)

 .44كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (5)



 855 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

  لحؼقؼة    رآه  حّؿـهلل إٓ    ـقرة كػنـفهلل الوـل هـل » ويؼول يف موضن آخر:

«أحنـ الصقر   هدا و  طـ 
(9)

. 

إعظــؿهلل أي  ؼــ م  فــقر  "ان  "ف ٓســؿ »قــقل الخؿقـــل:  وأوضــح  ـــ هــذا

ــؼ   الؿطؾ
ّ
ــل ــؼهلل هــق الـب  الؿطؾ

ّ
ــقلل ــة الؽــربى وال ــهللس والخؾقػ حضــدة الػــقض إق

«الؿوؽؾاؿ عؾك إسؿ ء والصػ ت  ؿؼ م مؽؾاؿف الذايت   الحضدة القاحهللّبة
(8)

. 

افتـي يؼسـؿفا  وبؼقم عؾك الؼقل  قجقد الـبقة الؿطؾؼة اإلبؿ ن   لـبقة الؿؼقهللةهلل

ــل البشــدي الؿخــرب عـــ ذات ان  األول: إػ ؿســؿغ: ــقة الـب ــ  مشــدبع ت كب هلل  

كبـقة الـبـل الجـ  ع  ـقـ  افهـاين:مخوص  وـظقؿ  ـمون الؿؽؾػـقـ   حقـ هتؿ الـهللكق . 

 .اإلخب ر عـ الذات اإللفقةهلل و قـ آمق ن   ٕكظؿة الوشدبعقةهلل الؿدمبة لشمون الخؾؼ

ـبقة عؾك قنؿقـ: كبقة الوعدبػ. وكبقة الوشدبع. ف ٕولك ال» يؼول افسبزواري:

هل آكب ء عـ  عدفة الذات والصـػ ت وإسـؿ ء. والث كقـة جؿقـع ذلـؽهلل  ـع مبؾقـغ 

«إحؽ مهلل والولدبب   ٕخ قهلل والؼق م   لنق سة
(4)

. 

الـبقة الؿؼقهللة: هل اإلخب ر عــ الحؼـ يؼ اإللفقـةهلل » ويؼول مرتضى مطفري:

لحؼهلل وأسـؿ يفهلل و ـػ مفهلل وأحؽ  ـفهلل فـنن ضـّؿ  ـع مبؾقـغ إحؽـ م أي  عدفة ذات ا

والولدبب   ٕخ قهلل والوعؾقؿ   لحؽؿـةهلل والؼقـ م   لنق سـةهلل ففـل الـبـقة الوشـدبعقةهلل 

«ومخوص   لدس لة
(3)

. 

ولـ كهللخؾ   الـدد عؾـك  ـ  ذكـدوه  ــ أن  ــ إكبقـ ء  ــ لـؿ بـلت إٓ  لخبـ ر 

  بعؾؿ  ط كف لؽؾ  طؾع عؾك دعقة إكبق ءهلل : إذ هق  ؿ حضةهلل  وعؾؼة  ذات ان 

 .عليهم الصالة والسالم ولؿـ ك ن ع لؿ    لحؽؿة  ـ  عث إكبق ء

                                 
 .363ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (9)

 .31بة لؾخؿقـل ص  صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓ (8)

 .816ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (4)

 .339عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (3)



 858 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ولؽــ  سـغقص   البحث عـ الع قة  قـ الـبقة الؿطؾؼة والـبـقة الؿؼقـهللةهلل أي: 

دعقى اكون ب الـبقةهلل الول معورب  ـ أهؿ الؿن يؾ الول خـ لػ فقفـ  الػ سـػة أمبـ ع 

 ب ن النؿ وبة.إد

إسـ د آمص ل   لعـ لؿ  واألال افذي ؿامت ظؾقه  افػاىل امالء افػالشػة:

 .الغقبلهلل ومؾؼل القحل إلك أ قر  ؿؽـةهلل بؿؽـ أن مؽونبف  كػقس إكبق ء

ف ٕكبقـ ء وإولقـ ء اكؽشــػت لفـؿ إ ـقرهلل وفــ ض » يؼـول افػـق  افؽاصــاين:

ــؾ ــ لوعؾؿ والهللراســةهلل   ــقرهلل ٓ   ــهللكق هلل والوــربي  ـــ  عؾــك  ــهللورهؿ الـ   لزهــهلل   ال

«ع يؼف 
(9)

. 

لؿـ   ء  ـ عب دههلل  ؾ هـل  دمبـة ك  ـئة  ف لـبقة لقنت    طػ ء  ـ قبؾ ان 

عـــ كؿــ ل الـــػف الوــل منــعك ٓكونــ ب الــقحلهلل وآمصــ ل   لؿ يؽــةهلل ومحهللبــهللًا 

  لؿؾؽ الؿؽؾػ  نف ضة الـقحلهلل عؾـك كػـف  ــ ملهـؾ ٓسـو  فهلل وهـق الؿعـدوف 

الــدوح اإلكنــ , إذا مجــدد عـــ البــهللنهلل »  لعؼــؾ الػعــ لهلل بؼــقل الشــقدازي: فؾنــػقو 

وخدج عــ ور قـف  ــ  قـت ق لبـف و ـقطـ طبعـفهلل  فـ جدا إلـك ر ـف: لؿشـ ههللة آب مـف 

الؽــربىهلل ومطفــد عـــ درن الؿع  ــل والؾــذات والشــفقات والقســ وس الع دبــة 

هلل وهذا الـقر إذا ملكـهلل والوعؾؼ ت: ٓح لف كقر الؿعدفة وآبؿ ن   ن و ؾؽقمف إعؾك

ومجقهد ك ن جقهدا قهللسق هلل بنؿك عـهلل الحؽؿـ ء   لنـ ن الحؽؿـة الـظدبـة   لعؼـؾ 

«الػع لهلل و  لن ن الشدبعة الـبقبة   لدوح الؼهللسل
(8)

. 

و   عؾك  ـ أراد أن بؽونب الـبقةهلل وبصقد كبقو  ــ إكبقـ ءهلل إٓ أن بنـعك إلـك 

   دمبوـف إزلقـةهلل بؼـقل الصـهللر  ملسو هيلع هللا ىلصحؿـهلل رؤبة هذا الـبل الؿطؾؼهلل وبوصؾ   لـبل  

ــل »الشــقدازي:  ـــ الـب ــة   ــ ء بلخــذوهن  ورار ــذبـ صللل ى اهلل عليلله وآللله إولق هلل وهــؿ ال

«  ههللوه
(4)

. 

                                 
 .37 ؼ   ت الؼؾب لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .83ص4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)

 .478ـ الشقدازي صالشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقة لصهللر الهللب (4)



 852 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

كـؾ إكبقـ ء ك ٕقؿـ ر الؿؼوبنـقـ  ــ  ـؿف كبـقة خـ مؿ » ويؼول افسبزواري:

ـبـقة إكبق ءهلل أو ك لػدوع وإغصـ ن وإوراق الؿوػدعـة  ــ أ ـؾ  ـجدة طـق ك ال

«الخوؿقة الؿحؿهللبة
(9)

. 

ف لـبقة الؿطؾؼة هل الحؼقؼة الؿحؿهللبةهلل والحؼقؼة الؿحؿهللبة هل أول معـقـ  إذن

وقع   القجقدهلل وأول معـقـ وقـع   القجـقد هـق اسـؿ ان إعظـؿهلل الجـ  ع لجؿقـع 

إسؿ ء والصػ ت اإللفقةهلل و ـ و ؾ إلك  عدفة هذا: فؼهلل   ر إكن ك  ك   هلل  و ـ 

الـبـل هـق اإلكنـ ن »ك   : ففـق كبـل  ــ إكبقـ ءهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل:   ر إكن ك  

الؽ  ــؾهلل الؿبعــقث  ـــ عـــهلل ان إلــك خؾؼــف لــهللعقهتؿ إلقــف وخ  ــفؿ  ـــ الظؾؿــة 

«والجفؾ
(8)

. 

  أوايـؾ الـبـقات الوـل سـعك الوشـقع الػؾنـػل إلـك  ملسو هيلع هللا ىلصومليت كبقة كبقـ   حؿـهلل 

د حقـهللر أ ؾـل هـذه الـبـقةهلل  ـلن مػنقده  عؾك وفؼ هذا الوـظقد الػؾنػل. حقث فنـ

أمت رؿدة لجفهلله الذايتهلل وسػده العؼؾلهلل إلك أن و ؾ إلك  ؼ م الجؿعّقةهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكبقمف 

الج  ع لوػنقد القجقد عؾك أس س اإلبؿ ن   لقحهللة   عقـ الؽثدةهلل والؽثدة   عـقـ 

الـذي هـق  ؼـ م القحـهللة  ﴾ڃ  چ  ﴿ و ـؾ إلـك  ؼـ م» عؿؾف هـذا  ملسو هيلع هللا ىلصالقحهللةهلل وهق 

ّقـةهلل و ـ ر  نـوحّؼ  أن الذامّقة هلل و ش ههللة الحضدة إحهللّبةهلل وارمػعت الحجب   لؽؾا

«بلخذ القحل  ـ الحّؼ 
(4)

 . 

وقهلل وافؼف الخؿقـل عؾك هـذه الػؽـدة الػؾنـػقةهلل ولؽــف أضـ ف إلـك هـذاهلل وزاد 

أخقــدة الؿؼ  ــ ت اإلكنــ كقةهلل  ــؾ لــؿ بؽـــ هـــ ك  ؼــ م وٓ  ﴾ڃ  چ  ﴿ ؼــ م »عؾقـف أن 

«  حب  ؼ م
(3)

. 

                                 
 .88ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (9)

 871كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .893ص-894ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (4)

 .95 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (3)



 856 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 الؼـدآن هـذا  ـلن و ـدحهلل أكثـد فصـؾ – العدف كقة كوبف آخد هق –كو ب آخد و  

حؼقؼـة »هلل بؼـقل   هـذا: ملسو هيلع هللا ىلص كبقــ  إٓ اكونـ  ف  ــ بـوؿؽـ لـؿهلل عظـقؿ كشػ الؽدبؿ

لف إلك الؿــ زل الخؾؼقـةهلل وارمهللايـف أردبـة الػعؾقـةهلل  ــ  الؼدآن اإللفل الؿجقهلل قبؾ مـزق

ــة   الحضــد ــ يؼ العؾؿق ــة والحؼ ــة الؽــ م الشــمون الذامق ــؽ حؼقؼ ــةهلل ومؾ ة القاحهللب

ــة ٓ  ــة   الحضــدات إســؿ يقةهلل وهــل حؼقؼ ــة   الؿؼ رعــة الذامق الـػنــلهلل الؿوؿثؾ

بحصؾ عؾقف  أحهلل   لعؾقم الؿوع رفـة وٓ   لؿعـ رف الؼؾبقـة وٓ   لؿؽ  ـػة الغقبقـةهلل 

   حػـؾ  ملسو هيلع هللا ىلصعهللا    حصؾ   لؿؽ  ػة اإللفقة الو  ة لؾذات الؿب ركة لؾـبل الخـ مؿ 

«﴾ڃ  چ   ﴿ ــؾ    حــؾ خؾــقة ســّد  ؼــ م . ﴾ڃ  ڃ    ﴿ أكــف
(9)

. و  هــذا بؼــقل 

الدســ لة الؿحؿهللبــة أكؿــؾ  ؽ  ــػة بؿؽـــ أن بؼــقم اــ  »مؾؿقــذه  دمضــك  طفــدي: 

«إكن ن
(8)

. 

هلل وأ ـ  و ـقـ غقـده  ــ إكبقـ ء  ملسو هيلع هللا ىلصهذا فقؿ  بوعؾؼ   لؿؼ ركة  قـ الـبـل 

ؾـػهلل إذ هؿـ   وحـهللان   هلل فـنن القضـع بخوڤو ـقـ عؾـل  ملسو هيلع هللا ىلصفقؿ  لق ق ركـ   قــف 

الؿؼ م الدوح ,هلل وكؾ  ـفؿ  أب لفذا الع لؿ: وٕجؾ هذا فنن كؿـ ل  ؽ  ـػة الـبـل 

  رس لوف الؿحؿهللبةهلل لؿ بؽـ إٓ ٕكف مؼهللم   ز ـف عؾك ز ـ عؾل الذي بصغده  ملسو هيلع هللا ىلص

ســـ : فنــقؽقن هــق  ملسو هيلع هللا ىلصكــ ن أكــرب  ـــ  الـبــل  ڤ  النـــهلل ولــق فدضـــ  أن عؾًقــ  

قـ ل  ـقخـ  وأسـو ذك    الؿعـ رف »هلل بؼقل الخؿقـل   هذا:   حب الـبقة والدس لة

اإللفّقة الع رف الؽ  ؾ الش ه آ  ديهلل أدام ان  ؾاف عؾك رؤوس  دبهللبف: لـق كـ ن عؾـل 

: ٕ فد الشدبعة كؿ  أ فد الـبـل ) ص ( صلَّى اهلل عليه وآلله  فد قبؾ رسقل ان  ڠ

«ّقة والؿؼ   تولؽ ن كبّق   دس . وذلؽ ّٓمح دهؿ    الدوح ك
(4)

. 

                                 
 868آداب الص ة لؾخؿقـل ص (9)

 .41خوؿ الـبقة لؿدمضك  طفدي ص (8)

 .91 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (4)



 850 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ال توؿػـت؟ أم بؼـي  ,ملسو هيلع هللا ىلصوفؽن ما او حال افـبوة ادؼقدة بعد موىل افـبي 

لإلج  ة عؾك هذا النمال ٓ  هلل  ـ آط ع عؾك هذا الـص الؿـؼـقل  باهبا مػتوحا؟

هلل لفـؿ امصـ ل ٓ ربب عـهلل أر  ب الؿؾؾ اإللفقة أن إكبق ء »عـ الطب طب يل: 

ع عؾك إ قر الب طـةهلل عؾك اخو ف  ـدامبفؿ. ففـؾ هـذا  ؿ  وراء هذه الـشلةهلل واط 

ــد  ققــقف  ــف  ؿؽـــ   غقــدهؿهلل غق ــةهلل أو أك ــة إلفق  ققــقف عؾــقفؿهلل  ؼصــقر اــؿ هب

عؾقفؿ؟. و عب رة أخدى: هؾ هذا أ ـد اخوص  ـل اـؿهلل ٓ بقجـهلل   غقـدهؿ   هـذه 

«الـشلة إٓ  عهلل الؿقتهلل أو أ د اكون  ل ؟ والث ,هلل هق الصحقح
(9)

. 

كقـػ أ ؽــ »دمضك  طفدي ذهب إلـك أ عـهلل  ــ ذلـؽهلل وأخـذ بونـ يؾ  ؾ إن  

ــقحل  ــؼ ال ـــ طدب ــب ع ــ لؿ الغق ــف و نــ طوف أن بوصــؾ  ع ــع  هللوبو لإلكنــ ن إول  

واإللف مهلل ومػوح  قجفـف أ ـقاب النـؿ ءهلل   حـقـ حـدم اإلكنـ ن الؿوؼـهللم الؿوؽ  ـؾ 

«الحهللبث عـ هذه الؿقهبةهلل وأغؾؼت  قجفف مؾؽ إ قاب؟
(8)

. 

ي دفـع   لطب طبـ يل و دمضـك  طفـدي إلـك إكؽـ ر اكؼطـ ع الـقحل والنبب الـذ

هلل أن الـبقة  قققفة عؾك  ؾـقغ درجـة اإلكنـ ن الؽ  ـؾهلل ولؿـ  ك كـت ملسو هيلع هللا ىلص ؿقت الـبل 

الـبقة ح  ؾة  وحؼؼة لؽـؾ  ــ  ؾـغ إلـك هـذه الؿدمبـةهلل و ـ ر إكنـ كو كـ   : ا وــع 

ؾ الػعـ لهلل ص ل   لعؼالؼقل  لن لؾـبقة خوؿ وهن بةهلل  ؾ هل  وقندة لؽؾ  ـ سعك ل م

 .الذي لـ بػـك ولـ ببقهلل

العؼؾ الػعـ ل  ـ ق أ ـهللاهلل والػـقض  ــ جفوـف  بـذول » يؼول افصدر افشرازي:

«لذامفهلل والـػف  نوعهللة لؼبقلف  جقهده  إذا لؿ بؽـ   كع
(4)

. 

هلل ملسو هيلع هللا ىلصوقهلل اسوهللل ف سػة الشقعة آرـل عشدبة عؾك  ؼ ء الـبقات  عهلل  قت كبقـ  

عؾـك  ــ سـبؼف   ــ إ ـؿهلل فؽؿـ  أن أكبقـ ء  ملسو هيلع هللا ىلصقق س أ وف   هلللقؾ عؼؾلهلل بؼقم عؾك

إ ــؿ النــ  ؼة لــؿ بخوؿــقا الـبــقةهلل  ــؾ وجــهلل  عــهللهؿ  ـــ بخؾػفــؿهلل وبنــهلل  نــهللهؿهلل 

 وبوؾؼك القحل اإللفل كؿ  مؾؼقه.
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 855 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

أكبقـ ء لفـؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفؽذلؽ الح ل  ع هذا إ ةهلل أي: ٓ  هلل أن بليت  عهلل  ـقت الـبـل 

 .دبةون البش دايع سؿ وبةهلل بوو  عقن عؾك سق سة  م

  الػكة الول مػصؾ  قـ إكبقـ ء أ ـح ب الشـدايع » يؼول مرتضى مطفري:

أ ث ل كقح وإ داهقؿ و قسك وعقنكهلل  جؿقعة  ـ إكبق ء أخـدبـهلل كـ كقا ببؾغـقن 

ــقـ  ــقح  بؾغ ــ ء  عــهلل ك ــث جــ ء آٓف إكبق ــقفؿهلل حق وبدجعــقن لؾشــدبعة النــ  ؼة عؾ

اكؼطـ ع الـبـقة  -فدضـو  -قدههلل فؾق قبؾـ  و دوجقـ لشدبعوفهلل وكذلؽ  عهلل إ داهقؿ وغ

ــهلل خوؿــت   لشــدبعة اإلســ  قةهلل فؾؿــ ذا اكؼطعــت  ــ : إن الشــدايع ق الوشــدبعقةهلل وقؾـ

الـبقات الوبؾقغقة  عهلل اإلس م ؟ لؿ ذا  فد كؾ همٓء إكبق ء  عهلل كؾ  دبعة  بؾغـقـ 

ذا و دوجقـ لف  و ح فظقـ عؾقفـ هلل ولـؿ بظفـد  عـهلل اإلسـ م ولـق كبـل واحـهلل  ــ هـ

«الؼبقؾ
(9)

. 

   عدض حهللبثف عـ النػد العؼؾل الدا عهلل الـذي ٓ بحصـؾ إٓ  يؼول اخلؿقـي

هلل إضـ فة إلـك  ؼقـة إيؿـةهلل الـذبـ كـ كقا أكبقـ ء  عـهلل  ـقت ڤلألكبق ءهلل و ـفؿ عؾل 

  هذا النػد ُبشّدعهلل وبجعؾ إحؽ م الظ هدة الؼ لبّقة والب طـّقة الؼؾبّقةهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ــ  عـــ ا ــهللر اســوعهللاد وبخــرب وبـب ــك ق ــةهلل عؾ ــ رف الحّؼ ن و ــػ مف وأســؿ يف والؿع

 الؿنوعهلّلبـ.

ـّ  ولــقعؾؿ أّن هــذه إســػ ر إر عــة ٓ  ــهلّل وأن مؽــقن لؽــّؾ  شــّدع  دســؾهلل ولؽــ

... اطؾم أّن هوذه األسوػار قود تحصول الؿدامب  ع ذلؽ  وػ ومةهلل والؿؼ   ت  وخ لػة

صول لؿوالكوا أمقور الؿوممـقن, وأوالده لألولقاء الؽّؿل أيضا, حّتى السػر الرابع. فنّكه ح

«صلىا  اهلل عليهمالؿعصومقن, 
(8)

. 
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 851 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

إلـك أن  ـ  أ ـ ر إلقـف الخؿقــل  ــ أن عؾًقـ  وأوٓده الـذبـ  واـا جيب أن كـبه

حــ زوا الــقحلهلل و ؾغــقا إلــك  ؼــ م العصــؿة:  عــهلل و ــقل الغ بــة   إســػ ر العؼؾقــة 

ل أن الوشــقع الػؾنــػل بــدى أن إر عــةهلل والــوؿؽـ  ـــ محؼقــؼ النــػد الدا ــعهلل ٓ بعـــ

اكون ب الـبقة  قققف عؾك إيؿة آرـل عشد: ٕن الخؿقـل لؿ بؼصهلل  ذكد هـمٓء 

إٓ  جدد الوؿثقؾ لقف إٓهلل ولؿ بؽـ  داده الحصد  ح ل  ـ إحقال: ولذا كجهلله   

 قضع آخـد بشـقد إلـك أن الق ـقل إلـك هن بـة النـػد الدا ـعهلل والحصـقل عؾـك  ؼـ م 

سوؽؿ ل الؿؼ   ت العدف كقةهلل لقف  حصقرا  لكـ س  عقــقـهلل  ـؾ هـل  ـ ب الـبقةهلل وا

عؾقــ  أن ٓ كوـقهؿ أن هـذه » شدع لؽؾ ذا هؿة ع لقةهلل وكػـف سـ  قةهلل بؼـقل   هـذا: 

الؿؼ  ــ ت قــهلل فصــؾت عؾــك أ ــخ ص  عقـــفؿهلل وأن ٓ أ ــؾ لـــ  اــ هلل وإن قــهللم النــقد 

هـذا الـقهؿ عــ الوحـدك البشدي ٓ مؼقى عؾك النقد   مؾؽ الُنبؾهلل فـحجؿ  نبب 

كحقه هلل وكظؾ عؾك ح ل  ــ الجؿـقد والـقهـ  وثـ قؾقـ إلـك أرض الطبقعـةهلل فـ ٕ د 

«لقف عؾك هذا الـحق
(9)

. 

وأكهلل    قضع آخـد  ــ كوبـف عؾـك أن الـبـقة   ققـة   البشـدبة إلـك  ـ  ٓ هن بـةهلل 

ن وذلؽ عـهلل    قـ أن اكون ب الـبقة  قققف عؾك  ؾـقغ اإلكنـ ن إلـك درجـة اإلكنـ 

الؽ  ؾهلل وهق    بخقلف أن بصبح  ظفـدًا كـ   ً لجؿقـع أسـؿ ء ان الحنــك و ـػ مف 

العؾقــ هلل و وــك  ــ  حصــؾ هــذا: فنقصــقد القا ــؾ كبقــو  ـــ إكبقــ ءهلل بؼــقل   هــذا: 

الظفقر  ؿؼ م الـبـّقة   الـشـلة العقـّقـةهلل وإ فـ ر الحؼـ يؼ الغقبّقـة وإسـؿ ء اإللفّقـة »

لة العؾؿقــة وإعقــ ن الث  وــةهلل هــق: الـبــّقة لإلكنــ ن طبؼــ  لصــقر إســؿ ء   الـشــ

«الؽ  ؾ
(8)

  . 
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 852 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

  ــ  ػة عـ الحهللبث إلك بجدك هلل ك  ؾ إكن ن -ك ن كبل أي-والؼقل  لن الـبل 

هلل الخـ رجل العـ لؿ   الولرقد عؾك الؼهللرة وهلهلل الػؾنػل الوشقع   الـبل  ػ ت أهؿ

ـبل والدسـقل والـقللهلل فـنن لـف اإلكن ن الؽ  ؾ الؿعرب عــف  ـ ل»: أ ؾل حقهللر بؼقل

ققة الوشؽؾهلل والوؿثؾ  لي  ؽؾ و ث ل أرادهلل وققة العدوج إلك النؿ ء والــزول إلـك 

«إرض. و ث ل الوصدف لف   الؿؾؽ والؿؾؽقت
(9)

 . 

بنوطقع اإلكن ن أن بؽنـب  ؼـقاه الدوحقـة عؾؿـو » ويؼول مرتضى مطفري:

ـ ذلؽ الع لؿ قهللرة أبضو. والعؾـؿ  ـ الع لؿ أخد: كؿ  بنوطقع أبضو أن بؽونب  

هلل أ   الؼـهللرة الوـل بؽونـبف هلل وبؿـ رس "القحل  "الذي بؽونبف  ـ ذلؽ الع لؿ اسؿف 

ًٓ خ رقة لؾع دةهلل ف سؿف   «"اإلعج ز  " ـ خ لف  أفع 
(8)

. 

جؿقـع إ ـقر الخ رقـة لؾعـ دةهلل سـقاء »وبؼقل الطب طب يل    ق ن هذه الػؾنػة: 

غقد ذلؽهلل كؽدا  ت إولق ءهلل وس يد الخص ل الؿؽونـبة سؿقت  عجزة أو سحدا أو 

«  ٓرمق ض ت والؿج ههللاتهلل جؿقعف   نوـهللة إلك  ب د كػن كقة
(4)

. 

فنن حصقل الؿعجزات ٔح د الـ س أ د  ؿؽـ كؾ اإل ؽ نهلل ولقف  وظذ اذا

هلل أو أن بػؾـؼ البحـد كؿـ  فعـؾ  قسـك ملسو هيلع هللا ىلص قـ  ـ أراد أن بشؼ الؼؿد كؿـ  فعـؾ كبقــ  

هلل ڠحقل الؿقمك وبربئ إكؿف وإ دص كؿ  ك ن بػعـؾ الؿنـقح هلل أو أن بڠ

ـػفهلل ومعقـفـ  عؾـك فعـؾ كـؾ  ـ  إٓ أن بشوغؾ   لدب ضـ ت الدوحقـةهلل الوـل مؼـقي الـ

 .مدبهلل

لق ٓ ا ـوغ ل الــػف  وـهلل قد ققاهـ  الطبقعقـة واكػع لفـ  عــف: » يؼول افشرازي:

ؽثقــدة العــهللدهلل فضــ  عـــ لؽــ ن لفــ  اقوــهللار عؾــك إكشــ ء إجــدام العظقؿــة الؿؼــهللار ال

«الوصدف فقف    لوهلل قدهلل كؿ  وقع ٕ ح ب الدب ض ت
(3)

. 
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 886 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ــؾ ن  ــف ٓ فع ــك أك ــذهب إل ــقع الػؾنــػل ب ــذا أن الوش ــل ه   إبجــ د  وٓ بعـ

 بل فؾؿعجزة اخلارؿة فؾسـن افؽوكقة ؾاظالن: الؿعجزاتهلل 

 . اإلكن ن الؽ  ؾ الؽبقدهلل أي ان  األول:
لصغقدهلل وهق كؾ إكن ن  شـدي سـعك   مؽؿقـؾ كػنـفهلل اإلكن ن الؽ  ؾ ا افهاين:

إلك أن   ر كبقو  ـ إكبق ء: فلخذ بػعؾ كؾ      ءهلل  ؼهللرمـف الوـل هـل  ظفـد لؼـهللرة 

القلل الؽ  ؾهلل والـػقس الزكقة الؼقبةهلل  ثؾ كػقس إكبقـ ء »هلل بؼقل الخؿقـل: ان 

 ؼـهللرة الحـؼ الؿوعـ لهلل وإولق ءهلل ق درة عؾك اإلعهللام واإلبجـ د واإل  مـة واإلحقـ ءهلل 

«ولقف هذا  ـ الوػقبض الؿح لهلل وبجب أن ٓ كعوربه   ط ً 
(9)

. 

و ـ الصػ ت الـبقبة الول بؽونبف  الـبل ح ل محؾقف   لـبقةهلل وو قلف إلك درجة 

 ـقـ آكنـ ن الؽ  ـؾ وغقـده فـدق   »اإلكن ن الؽ  ؾهلل العصؿةهلل بؼقل الطب طبـ يل: 

قن عــ الؿخ لػـة: لؿؽـ ن الؿؾؽـة الداسـخة  هللور إفعـ لهلل وهـق: أن الؽ  ـؾ  صـ

« خ ف غقد الؽ  ؾ
(8)

. 

 نؾقب عـف العصق نهلل غقد ق در عؾـك اإلرـؿ والعـهللوانهلل وهـذا  ؾاإلكسان افؽامل

العصـؿة أ ـد عؾـك خـ ف اإلرادة وآخوقـ رهلل »    دح  ف الخؿقــل عــهلل   ذكـد أن 

قةهلل وأكقار   طـقة مـػجد وإهن  ٓ مؽقن  ـ إ قر الطبقعقة والجبؾقةهلل  ؾ هل ح لة كػن

« ـ كقر القؼقـ الؽ  ؾ وآطؿئـ ن الو م
(4)

. 

 بل إكـا متى أمعـا الـظر فقؿا سب 3 كخرج بـتقجة صادمة, هوي: أن األكبقواء 

 إكؿا هم أكاس بؾغوا الغاية يف فؾسػة اإلشراق.
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 888 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وذلؽ أهنؿ بؼدرون أن الػؾنػة اإل ـداققةهلل أو العدفـ ن  وعبقـد آخـدهلل بـؼنـؿ إلـك 

ؿقـ: كظديهلل وعؿؾلهلل وإول بعـل:  عدفة حؼقؼة القجقد عؾـك  ـ  هـق عؾقـف  ــ قن

وجفة الـظد الػؾنػقةهلل وأ   الث ,: ففق: مصػقة الـػفهلل والحـدص عؾـك اسـوؽؿ لف هلل 

 ؼهللر القسع اإلكن ,هلل والؼنؿ إول  ــ أقنـ م الػؾنـػة  ققـقف عؾـك الثـ ,هلل إذ ٓ 

أن بصــػل كػنــفهلل وبنــؾؽ طدبــؼ  بؿؽـــ ٕحــهلل أن بعــدف حؼقؼــة القجــقدهلل إٓ  عــهلل

الدب ض ت الصقفقةهلل وهق  نؾقكف هذا إكؿ  بنعك ٕن بؽقن إكنـ كو كـ   هلل و ـ   ــ 

إكن ن ك  ؾ إٓ وهق فقؾنقف إ داقل: ٕن هـذا الشـخص الؿعـقـهلل الـذي بؿؽــ أن 

بنؿك فقؾنقفو إ داقق هلل أو كبقـو  دسـ هلل هـق  ـقرة  صـغدةهلل محؽـل لــ   ـقرة ان 

ل:القح  ع -كبق  أم فقؾنقفو سؿل سقاء-خص هلل رؿ لفذا الش 

أخــذ العؾــقم  ـــ العؼــؾ الػعــ لهلل إلــك عؼؾــف الؿـػعــؾهلل و ــقدورة  األوػ:احلافــة 

 العؾقم فقف   لؼقةهلل وهذه هل خ  قة أخذ   عوب ره فقؾنقف .

مػ عؾ عؼؾف الؿـػعؾ  ع    أخذه  ـ العؼؾ الػعـ لهلل وإلؼ يفـ  إلـك  افهاكقة:احلافة 

 وهذه و قػة الـبل. وعؾك هذا فؿ  رؿ إٓ  خص واحهلل.جؿفقر الـ سهلل 

فقؾنقف إ داقلهلل امجـف إلـك الؼـدآن  ملسو هيلع هللا ىلصو عهلل أن قدر الوشقع الػؾنػل أن الـبل 

الؽدبؿهلل زاعؿو أكف كو ب فؾنػلهلل ولؽـف  وػقق    حوقاه الػؾنـػل عؾـك  ـ  أمـك  ـف 

لؿنـ يؾ إن  ـ أعظؿ وأسؿك  ع جزههلل هل هذه ا»أس طقـ الػؾنػةهلل بؼقل الخؿقـل: 

العدف كقة العظقؿةهلل الول لـؿ مؽــ  عدوفـة لـهللى ف سـػة الققكـ نهلل فؼـهلل عجـزت كوـب 

«أرسطق وأف طقنهلل أعظؿ ف سػة ذلؽ العصد عـ  ؾقغ  ع كقف 
(9)

. 
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مصقبد  ذهب الوشقع الػؾنػل   الـبقةهلل  ؿ  كؼؾـ ه  ـ كوـبفؿ كصـ هلل وهـق  وبعد

ــ ــة امصــ ل ال ــةهلل  ػفــقم بؼــقم عؾــك دعــقى ا ؽ كق ــؾ إف طقكق ـػف اإلكنــ كقة   لؿث

وأخــذه  لؾعؾــقم الحؼــة  ـفــ   ــ  واســطة  عؾــؿهلل وذلــؽ  وــك مجــددت عـــ العقالــؼ 

 الحنقةهلل واعدضت عـ آ وغ ل   لؿؾذات الهللكققبة.

وهذه أراء الػؾنػقة مبقـ  ط هن  فقؿ  سبؼهلل ولؽـ هـذا ٓ بؿــع  ــ إبـداد كؼـهلل 

 نػل عؾك    ببطؾ مصقره لؾـبقة. خوصد بخوص  بق ن ا وؿ ل الوشقع الػؾ

أكف بدى أن الؿثؾ إف طقكقة هل الؿقجهللة لؿـ    عـ لؿ الؿـ دةهلل وأن  ومن ذفك

لؽؾ كقع   دي رب بد فهلل وبصدفف وبؼقم عؾك  موكفهلل و ـ إكقاع الؿ دبة اإلكن نهلل 

 إذ لف   الوشقع الػؾنػل رب بخؾؼف وبد فهلل وبقجهلله عؾك هذه الصقرة.

واـذا كقةهلل و قجقدات   دبة  قجقدة عؾك  قرة هـذه الؿثـؾهلل ففـ  ُ ثؾ أف طق

 جيعؾـا أمام أمرين ال ثافث هلام:

أن بؼــ ل: إكــف بؿؽـــ لؽــؾ كــقع  ـــ إكــقاع الؿ دبــة الوــل كداهــ     األمــر األول:

الخ رجهلل أن موصؾ   لؿثؾ إف طق, الؿقجهلل لف هلل وهـ  مصبح ع لؿة  جؿقع    كـ ن 

ك العؾؿ اإللفل الحـؼ. وهـذا قـقل ٓ بؿؽــ لع قـؾ أن و   سقؽقن: ٕهن  اطؾعت عؾ

 بصـقد أن – الب دة   الؿثؾ  ف بضدب الذي –بؼقل  ف: ٕن  عـ ه أن  ن ؽ ن الحؿ ر 

 وذلـؽ والنق سـققـ: الن سـة عبـ قدة و ـهلل الػ سػة عظؿ ء و ـهلل العؾؿ ء أك  د  ـ

 الـقعل.  د ف امصؾ  وك

ؿثـؾ إف طقكقـة لـقف إٓ اإلكنـ ن. وهــ  أن بؼ ل: إن الؿوصؾ   ل األمر افهاين:

 ع أر  ب إكقاع أم  د ف هق فؼط؟كؼقل: هؾ  ؿؼهللور اإلكن ن أن بوصؾ  جؿق

 ؿؼـهللور اإلكنـ ن أن بوصـؾ  جؿقـع الؿثـؾ إف طقكقـة. قؾــ : ك قضـوؿ  إن ؿؾتم:

أ ؾؽؿ الػؾنػلهلل الؼ يؿ عؾك أن اإلكنـ ن إكؿـ  بوصـؾ   لعؼـؾ الػقـ ضهلل أي: جرببـؾ 

 رب الـقع اإلكن ,هلل و  حب القحل.: ٕكف ڠ



 888 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

لــقف  ؿؼــهللور اإلكنــ ن أن بوصـؾ  جؿقــع الؿثــؾ إف طقكقــةهلل وإكؿــ   وإن ؿؾـتم:

قم بوصؾ  د ف الـقعل فؼط. قؾــ : هـؾ رب الــقع اإلكنـ ,  شـوؿؾ عؾـك جؿقـع العؾـ

 اإللفقة؟ أم  شوؿؾ عؾك  عضف ؟

فقـة. قؾــ : إذن إن رب الـقع اإلكنـ ,  شـوؿؾ عؾـك جؿقـع العؾـقم اإلل إن ؿؾتم:

 طؾ الؼقل   لح جة إلك  ؼقة الؿثؾ إف طقكقةهلل وسؼط أ ـؾ  ــ أ ـقل فؾنـػوؽؿ 

أســب ب وجــقد الخ يــؼهلل وأر ــ ب »الؼ يؿــة عؾــك أن هــذه الؿثــؾ إف طقكقــة هــل: 

«أكقاعفـ  الوــل اـ  ُخؾؼــتهلل واـ  ق  ــتهلل واـ  ُرزقــت
(9)

. إذ  وـك ربــت أن رب الـــقع 

 لؿ الؿ دةهلل وق يؿ  شموهن  ف   عـك لقجقد  ؼقة العؼقل اإلكن , ع لؿ  جؿقع      ع

 العدضقةهلل وكصبح أ  م سؾنؾة  ـ العؼقل الطقلقةهلل مـوفل   لعؼؾ الح دي عشد.

إن رب الـقع اإلكن ,  شوؿؾ عؾك  عض العؾـقم اإللفقـة. قؾــ :  طـؾ  وإن ؿؾتم:

لعـ لؿ الؼقل  لن القحل والعؾـؿ الحـؼ ح  ـؾ  ــ مجـدد الــػفهلل واط عفـ  عؾـك ا

العؼؾل: ٕكـ  لق سؾؿـ  جهللٓ  ن ؽ ن هذا إ د الؿنوحقؾهلل فنن الـػف لــ موصـؾ إٓ 

 عؼؾ واحـهللهلل بقجـهلل فقـف جـزء  ــ أجـزاء العؾـقمهلل و ؼقـة العؾـقم اإللفقـة  قجـقدة   

 عؼقل أخدىهلل لقف  ؿؼهللور الـػف اإلكن كقة آمص ل ا .

ع الؿثـؾ إف طقكقـةهلل ٓ بؾزم  ـ معـذر امصـ ل الــقع اإلكنـ ,  جؿقـ وإن ؿقل:

كؼص ن  ـ  لهللبـف  ــ العؾـقم والـقحل اإللفـل: ٕكـف وإن لـؿ بوصـؾ اـ   ب  ـدةهلل فنكـف 

سقلخذ    فقف   ـ عؾقم  قاسطة ر ف الـقعلهلل الذي سقوصؾ  بؼقة الؿثؾ إف طقكقةهلل 

وبلخذ العؾؿ عـف . قؾـ : هذا الؼقل لقف  شلء: ٕن ف سػة اإل داق بؼدرون أكـف ٓ 

كنبف   حب الــقع »ك امص ل  قـ أر  ب إكقاعهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: بقجهلل أدك

اإلكن , الؿنؿك  دوح الؼهللسهلل وهق عؼؾف الػق ض عؾقفهلل إلك أ ح ب س يد إكقاع 

«الحققاكقة والـب مقةهلل كـنبة إ ـ م إلك إ ـ م
(8)

. 
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هلل إن  ـ عؾقم الـقحل اإللفـل  ـ  بـليت عــ طدبـؼ رب الــقع اإلكنـ , وإن ؿقل:

و ـف    بليت عـ طدبؼ العؼقل القاقعة فقق الؿثؾ إف طقكقة. قؾـ : الؽؾ  وػؼ عؾك 

 .ڠأن الؿؽؾػ  نبص ل القحل إلك البشد هق روح الؼهللسهلل أي: جرببؾ 

ــع  ــة الجؿق ــ لقحل هــق العؼــؾ الػعــ لهلل و  هق ــقن: إن الؿقكــؾ   و ــع هــذا مؼقل

آخد عؾك  ط ن الؼـقل  واحهللة. فؽ ن هذا آضطداب   محهللبهلل  صهللر القحل دلق ً 

   كون ب الـبقةهلل وكنبة القحل إلك عؼؾ  ـ العؼقل الؿزعق ة. 

الذي أدى إلك اضطداب الوشقع الػؾنػل   معققـ  صهللر الـقحلهلل أكـف  وافسبب

جـح   هذه الؿنللة إلك الوؾػقؼ  قـ الػؾنػة اإل داققة والػؾنػة الؿش يقةهلل والعؼـؾ 

 دب الـقع اإلكنـ , فؼـطهلل  ـؾ هـق  قجـقد عـ لؿ الػع ل   فؾنػة الؿش يقـ لقف هق 

الؿ دة  ؽؾ    فقف  ـ أكقاعهلل وذلؽ أن العؼقل مونؾنـؾ ا وـهللاًء  ــ العؼـؾ إول إلـك 

 أن مصؾ إلك العؼؾ الع  دهلل وهق العؼؾ الؿنؿك   لعؼؾ الػّع ل.

وأ     فؾنػة اإل داق فـنن العؼـؾ الػعـ ل هـق رب الــقع اإلكنـ , فؼـطهلل وهـق 

ؾ عدضلهلل   در عـ العؼؾ الع  دهلل ف يض   لقحل عؾـك كـؾ  ؽونـب عب رة عـ عؼ

أ   فقض ن الـقر العؼؾل فؾقف  نرادمفهلل  ؾ  ولبقهلل  ـ »لؾـبقةهلل بؼقل الػقض الؽ   ,: 

الحؼ سبح كفهلل  وقسط الؿؾؽ العؼؾلهلل الذي هق رب كقع اإلكن ن الؿنؿك   الشدع 

« دوح الؼهللس
(9)

. 

ك هت فت    بؼقل  ف ف سـػة الشـقعة آرــل و ـ الرباهقـ الن طعةهلل الؿربهـة عؾ

عشدبة   الـبقةهلل أن فؾنػوفؿ مؼـقم عؾـك  ـ  بنـؿك   لحؼقؼـة الؿحؿهللبـةهلل والحؼقؼـة 

كـ ن   وجـقده قـهللبؿ هلل قبـؾ وجـقد الخؾـؼهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالعؾقبةهلل والؿداد  ـ هذا: أن الـبل 

أن وهذا القجقد الؼهللبؿ لؾحؼقؼة الؿحؿهللبةهلل هق وجقد  وحـهلل   لحؼقؼـة العؾقبـةهلل أي 

ففـق  ـؾك عؾقـف وآلـف »وجقد قهللبؿهلل قبؾ وجقد الخؾؼهلل بؼقل الخؿقـل:  ڤلعؾل 

أحهلل إ قبـ الدوح ّكققـهلل وخؾقػوف الؿّوحهلل  عف   الدوح كقـة أحـهلل إ ـقبـ كؿـ  قـ ل 

 ؾك عؾقف وآلف: أك  وعؾل أ قا هذه إ ة
(8)

»
(9)

. 
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حهللبث  خوؾؼ و ؽذوبهلل ٓ أ ؾ لف   أي كؿ كوب الحهللبث الول مذكد الدواب ت الصحقحة  (8)

 أو الضعقػة أو الؿؽذو ة.
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قع وهــذا غؾــق بــهللل عؾــك فنــ د عؼقــهللة  ـــ قــ ل  ــفهلل وهــذا  شــف دة عؾؿــ ء الوشــ

بؽػـل   ع  ـة الغؾـق كػـل الؼ يـؾ  ـف عــ إيؿـة سـؿ ت »الؽ  لهلل بؼقل الؿػقـهلل: 

«الحهللوث وحؽؿف لفؿ   إللفقة والؼهللم
(8)

. 

إن    ذهب إلقف الوشقع الػؾنػل  ــ اكونـ ب الـبـقةهلل  نـوؾزم إلكؽـ ر  ثم كؼول:

هلل وهـذا كػـد حوـك عؾـك أ ـقل الوشـقع الؽ  ـلهلل بؼـقل ملسو هيلع هللا ىلصخوؿ الـبقة  ـبقـ   حؿهلل 

امػؼ الؿنـؾؿقن قـقٓ واحـهللا عؾـك أكـف ٓ وحـل إلـك أحـهلل  عـهلل »هلل جقاد  غـقة:  حؿ

 حؿهلل ) ص (هلل و ـ أكؽد ذلؽ فؿ  هق  ؿنؾؿهلل و ـ ادعك الـبقة  عـهلل  حؿـهلل وجـب 

«قوؾفهلل و ـ طؾب الهلللقؾ عؾك كبقة هذا الهللعل  حوؿ  الصهللق   ققلف ففق ك فد
(4)

. 

 ــ أهـؾ البقـت أو  كـؾ  ــ غـ لك   أحـهلل  ــ الــ س» حنــ إ ـقـ  ويؼول:

غقدهؿهلل وأخدجف عـ درجة العبقدبة ن مع لكهلل أو أربت لـف كبـقة أو  شـ ركة فقفـ هلل أو 

« قئ   ـ  ػ ت اإللفقة: ففق خ رج عـ ر ؼة آس م
(3)

. 

اإلبؿـ ن  خ مؿقـة الدسـقلهلل » ويؼول آية اه افسـبحاين يف تؼريـر اـذا ادعــى:

هللة اإلسـ  قةهلل و ــ أكؽـد الخ مؿقـةهلل وأكف ٓ كبل وٓ رسـقل  عـهللههلل  ــ  ـؿقؿ العؼقـ

هلل أو إ ؽــ ن  فــقر كبــل جهللبــهلل  ــع  ــدبعة وادعــك اســوؿدار الــقحل  عــهلل الـبــل 

جهللبهللةهلل فؼهلل خدج عـ ر ؼة اإلس م: ٕن ذلؽ  وع رض  ع العؼقـهللة اإلسـ  قة قـ ل 

«﴾ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿سبح كف: 
(5)

. 

الػؾسوػي مون اكتسواب العصوؿة, يبوقن موا يف هوذا  ثم كؼوول: إن موا قوال بوه التشوقع

 الؿذهب من تـاقض واضح.

فؿـ جفة بذهب إلك أن العبـهلل  ؽؾـػ  ػعـؾ أفعـ لهلل وآ وــ ع عــ فعـؾ  عـض 

إ ق ء: و ـ فعؾ الؿل قرهلل وا وـع عـ فعؾ الؿحظقرهلل واجوفهلل   محصقؾ العدفـ ن 

 وفؾنػة اإل داق:   ر كبق   عصق  .
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وجقب اإلبؿ ن   لوقحقهلل إفع للهلل الؼـ يؿ عؾـك أن إلك بذهب  ومن جفة أخرى

  صدحو  لن اإلكن ن  ضطد و جبقر فقؿ  بخو ر.هلل ان الػعؾ بصهللر وبؼع  ـ 

 ثم كجد من صػات األكبقاء التي ضل فقفا التشقع الػؾسػي: ما يتعؾ  بالؿعجزات.

بـهلل  ـدآة وعؼقهللهتؿ فقف   بـقة عؾك عؼقهللهتؿ   الوقحقهللهلل فنهنؿ بذهبقن إلك أن الع

لخؾؼــفهلل وٓ بــزال هــذا العبــهلل  لؾــذات اإللفقــةهلل و ـــ خــ ل هــذا العبــهلل بظفــد ان 

إلك أن بصقد  ؿ ر ً ٓسؿ ان إعظؿهلل وهــ  بصـقد هـذا هلل بكقك الن لؽ إلك ان مع لك

 اإلكن ن ذا قهللرة إلفقة: مؿؽـف  ـ الوصدف   الع لؿ.

العؼـؾ الؽؾاـل   العـ لؿ قهلل حـ ن حـقـ أن معؾـؿ  عــك خ فـة » يؼول اخلؿقـي:

الخؾؼل. فنّن خ فوف خ فة   الظفقر   الحؼـ يؼ الؽقكّقـة. وكبّقمـف إ فـ ر كؿـ ٓت 

 بهلليف الؿوع ل وإ داز إسـؿ ء والصـػ ت  ــ حضـدة الجؿـع ذي الجـ ل. ووٓبوـف 

الوصدف الو ّم   جؿقع  دامب الغقب والشفقد هلل مصـّدف الــػف اإلكنـ كّقة   أجـزاء 

« هللهن 
(9)

. 

 وهق أ د قهلل سبؼ  ق كف   الػصؾ الؿخصص لؾبحث   عؼقهللهتؿ   الوقحقهلل.

وبؿا سب  طرضه3 يتضح لـا أن الـبوة يف التشقع الػؾسػي مرتبة إكساكقة, يصل إلقفا 

من صؾبفا, ومن وصل إلقفوا, وتؿؽون مون اكتسوابفا, صوار كبقوًا مون األكبقواء3 ذا وحوي 

 .عليهم الصالة والسالم ؾه مثل بؼقة األكبقاءإلفي, وطؾم يؼقـي, وطصؿة, ومعجزات, مث

ولووم يبوو  معـووا إال أن كؾووج إلووى طؼقوودة فالسووػة الشووقعة االثـووي طشوورية يف اإلمامووة 

 واألئؿة, وما لفم من صػات, وهو موضوطـا يف الػاصل التالي.

 

 

                                 
 .78 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص (9)



 

 

 

 

 

 انفصم انزاتع:
 انرشيع انفهسفياإليايح  في 

 عُذ االثُي عشزيح
 

 وؾقه مبحهان:

 اـتساا اإلمامة يف افتشقع افػؾسػي.بحث األول: اد 

  :ل افبقتــر أاــأخذ افدين ظن ؽقادبحث افهاين 

 يف افتشقع افػؾسػي.                                   

 



 



 

 

 انًثحث األٔل

 اكرساب اإليايح في انرشيع انفهسفي 

 

الؿهللن لـ »ة: ٕن بم ـ أف طقن إبؿ ك  عؿقؼ   ؿحقربة دور الػ سػة   النق س

«مـؼطع عـ الشد    لؿ بحؽؿف  الػ سػة
(9)

. 

و ع    اكوشد عـ أف طقن  ـ أققال مبقـ  هللى أهؿقة اسو م الػ سـػة لؿؼ لقـهلل 

إ قرهلل إٓ أكف لف أققال أخدىهلل بذهب فقف  إلك أن الؿهللبـة والهللولـة الوـل بنـعك إلـك 

 ـ  لـؿ بؿـ رس »هذا بؼـقل:  مؽقبـف هلل هل دولة ٓ بؿؽـ أن مقجهلل خ رج الذهـهلل و 

الػ سػة الحؽـؿهلل فـنن الـهللول وإفـداد لــ بدمـ حقا  ــ الشـدهلل ولــ موحؼـؼ دولوــ  

«الخق لّقة هذه أ هللاً 
(8)

. 

و  مػصــقؾ كظــدة الؿــذهب اإل ــداقل إلــك طبقعــة الحــ كؿهلل بعــهللد النــفدوردي 

 هؿ عؾك طبؼ تهلل وهل هذه: حؽـقؿ إلفـل  وقغـؾ   الوللـف»طبؼ ت الػ سػة ق ي : 

عهللبؿ البحثهلل حؽـقؿ  ّحـ ث عـهللبؿ الوللـف: حؽـقؿ إلفـل  وقغـؾ   الوللـف والبحـثهلل 

حؽقؿ إلفل  وقغؾ   الوللف  وقسط   البحث أو ضعقػة: حؽـقؿ  وقغـؾ   البحـث 

 وقسط   الوللـف أو ضـعقػةهلل ط لـب لؾوللـف والبحـثهلل ط لـب لؾوللـف فحنـبهلل ط لـب 

 لؾبحث فحنب.

                                 
 .889ص9لؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز جالجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات ا (9)

 .419ص9الجؿفقربة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (8)



 826 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

والبحثهلل فؾـف الدي سـة وهـق خؾقػـة ان. وإن  فنن امػؼ   الققت  وقغؾ   الوللف

لؿ بوػؼهلل ف لؿوقغؾ   الوللف الؿوقسط   البحث. وإن لؿ بوػؼهلل ف لحؽقؿ الؿوقغؾ   

الوللف عهللبؿ البحثهلل وهق خؾقػة ان. وٓ بخؾق إرض عـ  وقغؾ   الوللف أ هللًاهلل وٓ 

ــؿ بوقغــؾ   ــذي ل ــنن ري ســة   أرض ان لؾب حــث الؿوقغــؾ   البحــث ال ــفهلل ف  الولل

الؿوقغــؾ   الوللــف ٓ بخؾــق العــ لؿ عـــفهلل وهــق أحــؼ  ـــ الب حــث فحنــبهلل إذ ٓ ــهلل 

لؾخ فة  ـ الوؾؼلهلل ولنت أعـل اذه الدي سة الوغؾبهلل  ؾ قـهلل بؽـقن اإل ـ م الؿوللـف 

 نوقلقو   هدًا  ؽشقفوهلل وقهلل بؽـقن خػقـوهلل وهـق الـذي سـؿ ه الؽ فـة الؼطـب. فؾـف 

الخؿقل. وإذا ك كت النق سة  قهللههلل ك ن الز ـ ن كقربـوهلل وإذا  الدي سة وإن ك ن   غ بة

خ  الز  ن عـ مهلل قد إلفلهلل الظؾؿ ت غ لبةهلل وأجـقد الطؾبـة ط لـب الوللـف والبحـث: 

«رؿ ط لب الوللفهلل رؿ ط لب البحث
(9)

. 

ففؾ س ر الوشقع الػؾنػل   هـذا الؿنـ ر اإل ـداقل؟ أم وافـؼ الوصـقر الشـقعل 

ةهلل الؼ يؿ عؾك كظدبة الؾطػهلل والول بؼقل جعػد النـبح ,   الؽ  ل لؿػفقم اإل   

الؾطــػ هــق  ــ  بؼــدب إلــك الط عــة وببعــهلل عـــ الؿعصــقة ولــق   إلعــهللادهلل » ــدحف : 

و  لضدورة أن كصب اإل ـ م كـذلؽ: لؿـ   ـف  ــ  قـ ن الؿعـ رف وإحؽـ م اإللفقـةهلل 

ــ دة والـؼصــ نهلل ومـػقــذ إحؽــ مهلل ورفــع الظؾــؿ وا لػنــ د وحػــظ الشــدبعة  ـــ الزب

«وكحقه 
(8)

. 

 ع    أق  ف أكص ر هذا آمج ه عؾك كظدبة الؾطػ اإللفلهلل  ـ أكف بجب عؾك ان 

 « خؾؼ اإل  مهلل ومؿؽقـف   لؼهللرة والعؾؿ والـص عؾقف   سؿف وكنبفهلل وهذا قهلل فعؾف

«ان مع لك
(4)

. 

                                 
 لفــديلؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصـقفقة  حؽؿة اإل داق (8)

 .96ص  -95ص 4كقر  ن ج

  ـد:  مسنـة الصـ دقهلل. قـؿهلل . مللقػ: جعػد النـبح ,هلل الـ463 ح ضدات   اإللفق ت ص (8)

  هللون.

 .398كشػ الؿداد    دح مجدبهلل آعوؼ د لؾحؾل ص (4)



 828 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

أن الوشــــقع الػؾنــــػل ٓ بؼــــقؿ لؾوشــــقع الؽ  ــــل أي وزنهلل بؼــــقل  احلؼقؼــــة

«ٓ  عـك ٕن بقجب غقده مع لك عؾقف  قئ هلل أو بحدمهلل أو بجقز» الطب طب يل:
(9)

. 

فؾقف رؿة إبج ب عؼؾلهلل أو لطػ إلفل بقجب وجـقد اإل ـ م الؿعصـقمهلل  ـؾ ٓ 

وجقد إٓ لؾػقض اإللفلهلل وهق فقض بػقض  ـ الذات اإللفقة: ٕهنـ  محـب الظفـقر 

وحنــبهلل بؼــقل إلــك أعــقـ الخؾــؼهلل ٓ لؿصــؾحة معــقد إلــقفؿهلل  ــؾ لــإلرادة اإللفقــة 

بؼقل الؿحؼؼقن  ـ الػ سػة: أكف ٓ بقجهلل غـدض وغ بـة ٕفعـ ل الحـؼ »الخؿقـل: 

الؿوع لل سقى ذامفهلل ومجؾق مف الذامقةهلل وٓ بؿؽــ أن بؽـقن لذامـف إقـهللس   إبجـ د 

«إ ق ء ههللف آخد وراء ذامف و فقره
(8)

. 

لوـل امػـؼ الشـقعة بوبقـ لـ  أن  نللة اإل   ة اإللفقـةهلل ا ,وهبذه ادؼدمة ادوجزة

أ ؾ  ـ أ قل الهللبـهلل ٓ بوؿ اإلبؿ ن إٓ   ٓعوؼ د اـ هلل وٓ »آرـل عشدبة عؾك أهن  

«بجقز فقف  مؼؾقهلل أ  ء وإهؾ والؿد قـ  فؿ  عظؿقا وكـربوا
(4)

. حصـؾ   ففؿفـ  

 أإى إػ اكؼسام افشقعة االثـي ظؼية إػ ؿسؿغ:افكاق عظقؿهلل 

: ل الذي بدى أن كصب اإل ـ م واجـب عؾـك ان الوشقع الؽ   افؼسم األول:
لؾؿصؾحة الح  ؾة لؾبشدبة  ـ وجقد هذا اإل  مهلل والؿوؿثؾة    ق ن الهللبـ الشقعلهلل 

 ومجؾقة أ قلف العؼهللبةهلل عؾك ضقء أ قلفؿ الؽ  قة.

الوشقع الػؾنـػل الـذي بؼـهللم كظدبـة اإل   ـة عؾـك أن العؾـة  ـفـ :  افؼسم افهاين:

إلك  ـل آدم  ــ خـ ل هـذا اإل ـ مهلل وذلـؽ  ــ خـ ل وجـقد  لؾظفقر إرادة ان 

 .قة خص  وصػ  جؿقع الصػ ت اإللف

ٓ بنوصــؾح لخ فــة انهلل وعؿــ رة الــهللاربـهلل إٓ » يؼــول افصــدر افشــرازي:

«اإلكن ن الؽ  ؾهلل وهق اإلكن ن الحؼقؼلهلل  ظفد اسؿ ان إعظؿ
(3)

. 

                                 
 .95ص93مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .664إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (8)
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 825 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

بعوؼــهلل أن   وجــقد اإل ــ م لطــػ إذ االجتــاه األول ـهلل والػــدق  ــقـ الؼنــؿقـ  ــقّ 

كصـب اإل ـ مهلل وهـذه الؿصـؾحة راجعـة إلـك إ ـةهلل  و صؾحة أوجبـت عؾـك ان 

وهل كقن الؿؽؾػقـ  ع وجـقد اإل ـ م أحـدص عؾـك فعـؾ الط عـةهلل وأ عـهلل عــ فعـؾ 

الؿعصــقةهلل وأقــدب إلــك الصــ حهلل وأ عــهلل  ـــ الػنــ دهلل بؼــقل ا ـــ الؿطفــد الحؾــل: 

ٕ خ ص   الهللبـ والـهللكق   حـؼ إ ـ لة. وهـل اإل   ة ري سة ع  ة لشخص  ـ ا»

واجبة عؾك ان مع لك   كؾ ز  ن: ٕن الؿؽؾػ  ع وجقد اإل  م أقـدب إلـك الط عـة 

«وأ عهلل  ـ الؿعصقةهلل وكؾ    قدب  ـ الط عة ك ن لطػ هلل فػعؾف عؾك ان واجب
(9)

. 

أن  ٓ بؿؽــ فنكـف ٓ بـم ـ  ؿـ  سـبؼهلل وبصـدح  ـلن ان  وأما االجتـاه افهـاين

الػ عـؾ  ؿـ  هـق ف عـؾ ٓ »بػعؾ فع ً لؿصؾحة مدجع إلك إ ـةهلل بؼـقل الطب طبـ يل: 

«غ بة لػعؾف   لحؼقؼة إٓ ذامف الػ عؾة  ؿ  هل ف عؾةهلل ٓ ببعثف كحق الػعؾ إٓ كػنف
(8)

. 

ــة: » ويؼــول مطفــري: ــ رئ وكــؾ  ــ   عــهلل الطبقعــة ٓ بػعــؾ لعؾــة غ يق ذات الب

«لهنؿ بػعؾقن لغ بة بصؾقن إلقف لؽؿ لفؿ الذي بوـ قض  ع الؼقل  
(4)

. 

لإل  م لقنت سق سة الب د  ف لوشقع الػؾنػل بدى أن العؾة  ـ إبج د ان  إذن

ٓ  هللابـة وٓ هن بـة لـف: كـ ن  هلل ولؿ  ك ن وجقد ان والعب دهلل  ؾ لقؽقن  ظفدًا لف 

جـب وجـقد  ـ القا» ـ القاجب أٓ بؽقن لإل   ة  هللابة أو هن بةهلل بؼقل الطب طب يل: 

«إ   ة    ك لدس لةهلل وأن الع لؿ ٓ بخؾق  ـف  عصدًا   
(3)

. 

وٓ بؾزم  ـ كقن اإل   ة  قققفة عؾك الجفهلل البشديهلل أن بؽقن  ـصب اإل   ة 

اإللفقة    و  ػوقحو عؾك  صداعقف لؽؾ  ـ أراد أن بؾجهلل  ؾ قبؾ   ب اإل   ة العهللبهلل 

 .ـ منؾح   لصربـ أن بخكقف  إٓ   ـ إ قابهلل الول ٓ بؿؽ

                                 
 .416هللبـ ٓ ـ الؿطفد الحؾل صالؿن لؽ   أ قل ال (9)

 .846هن بة الحؽؿة لؾطب طب يل ص (8)

 .411ص-899 دح الؿـظق ة لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .385الؿـ   ت والـبقات ضؿـ  جؿقع رس يؾ الطب طب يل ص (3)



 828 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

اإلكن ن اإلس  ل الؽ  ـؾ » ظـدما ؿال: ,واو ما أصار إفقه مرتضى مطفري

ًٓهلل حوـك بؼـػ  ًٓ  ــز هق اإلكن ن الن لؽ بجو ز إ قاب    و    و وبؿد   لؿـ زل  ـز

«أ  م   ب الن  ةهلل ففؾ آقكاب  ـ ان  ؿؽـ؟ كعؿهلل  غقد  ؽ
(9)

. 

الػؾنـػل إلـك أن اكونـ ب اإل   ـة اإللفقـة  الول  ـ أجؾف  ذهـب الوشـقع وافعؾة

 و ح لؽؾ  ـ ك ن ذا هؿة ع لقةهلل وكػف  دبػةهلل هل العؾة كػنف  الول دفعت اؿ إلـك 

بؾوو  درجوة اإلماموة موقووف طؾوى بؾوو  اإلكسوان إلوى الؼقل   كون ب الـبـقةهلل أي أن 

لخؿقــل: كن نهلل بؼقل اإوهل  دمبة ُبط لب   لق قل إلقف  كؾ  مرتبة اإلكسان الؽامل,

اإلقدار   لوقحقـهلل الحؼقؼـلهلل و ؼـ م القٓبـة الؽـربى الؿطؾؼـة ال ز ـة لـفهلل لـؿ بؽــ »

 خوّصو   ٕولق ء والُعدف ءهلل  ـؾ بونـ وى فقـف النـعقهلل والّشـؼل: لعـهللم آحوجـ ب   

فوونذا و  مؾـؽ العـقالؿ أ ـ هلًل  ـؾ آحوجـ ب بحصــؾ  ـقرود هـذا العـ لؿ الـهللكققيهلل 

«ء الّتام3 يحصل له األرباح بالبؼاء باهلل تعالىبالعفد الساب 3 بحصول الػـا
(8)

. 

 ًٓ هلل قـهلل فصـؾف مؾؿقـذه  دمضـك  طفـدي مػصـق هلل وأكـهلل و   ذكده الخؿقـل إجؿـ 

مصدبح ٓ أ دح  ـفهلل أن  ؾقغ درجة اإل   ة والحجة   ب  ػوقح لؽؾ سـ لؽهلل ولـؿ 

الؽ يـ  حقث ك ن-أ   الحجة واإلكن ن الؽ  ؾ »بغؾؼ ولـ بغؾؼ أ هللاهلل بؼقل   هذا: 

البشدي إول إكن ك  كـ    وكـذا بـبغـل أن بؽـقن اإلكنـ ن إخقـد   خـط الخؾقؼـة 

«ففذا خط لم يغؾ  أبدا بقن أفراد الـوع البشري -عؾك إرض
(4)

. 

اإل   ة والقٓبة   اإلسـ مهلل هؿـ  » ويؼول يف موضع آخر من افؽتاا كػسه:

ؽ أن اإلكنــ ن الــذي بوؿثــؾ   إســ س  ـــ الؿنــ يؾ الؾبقــة الجقهدبــةهلل و عـــك ذلــ

وقد ُدطي اآلخرون لبؾو  هوذا العؿو , العؿؼهلل هق الذي بهللرك اإل   ة وبػفؿ القٓبةهلل 

«فؿـفم من يصل, ومـفم من ال يصل
(3)

. 

                                 
 .934اإلكن ن الؽ  ؾ لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .985معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص (8)
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 822 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

أن اإل   ــة لــؿ معــهلل  قققفــة عؾــك الـــص اإللفــلهلل أو عؾــك كنــب  واــا كالحــظ

ب البشـديهلل  عقـهلل ولؿ معهلل  حصقرة  لهؾ البقتهلل  ؾ أضـحت  قققفـة عؾـك الؽنـ

ع لؿ    ن و ـػنف و ـ لؿقجقدات: فؼـهلل  ـ ر إكنـ ك هلل و نـوعهلّلا »فؿوك   ر اإلكن ن 

«لؾبق نهلل و نوحّؼ  لؾخ فة
(9)

. 

بشـ ههلل وجـقده »و عـك  قدورة اإلكن ن ع لؿ    ن و ـػنف و  لؿقجقداتهلل أٓ 

ــ ــد  ـــ فؼ عــة: فقــدى  بصــقدمف أن العــ لؿ والعــ لؿقـ بدمؽــزان عؾــك وجــقد غق د أكث

 حهللودهلل وغقد  وـ ه  ـ حقث الحق ة والؼهللرة والعؾؿ والؽؿـ ل الؿطؾـؼهلل و ـ   فـقر 

اإلكن ن وس يد  قاهد الع لؿ إٓ كقافذ  وكهلل وكؾ حنب إ ؽ ك مف بـهللل عؾـك العـ لؿ 

إخدوي و   وراء الطبقعة. وعـهلله  بػؼهلل اإلكن ن كؾ أ  لة واسوؼ ل لـػنفهلل وكذا 

وإ ـقؾهلل وبوصـؾ الؼؾـب  ـ ن إحـهللهلل وٓ  كؾ ك يـ وبدده  إلك   حبف  إ ـؾل

 بنونؾؿ لشلء سقى لعظؿة ان مع لك وكربب يف.

وعـهلله  بنوؼد اإلكن ن محت قهللرة ان الخ لؼ وهقؿـوـفهلل فؽـؾ  ـ  بوعـدف عؾقفـ  

اإلســ مهلل  "بعدففـ   ـع ان معـ لكهلل وبوصـػ  ــ ٕخ ق الػ ضـؾة وإعؿـ ل الحنــة 

وهوذه هوي الدرجوة الرفقعوة دع بـة ان وعـ بوـف.   "والونؾقؿ لؾحؼ الـذي هـق الػطـدة 

والؽؿال االكساين ومؼام اإلكسان الؽامل, أي: مؼام اإلمام, والذي قد وصول إلقوه وكالوه 

والــذبـ بنــعقن لؾق ــقل إلــك هــذه الؿدمبــة الدفقعــة  برطايووة موون اهلل تعووالى وطـايتووه,

«قؼققـ لإل  موالؽؿ ل الش  ا هلل  ع اخو ف   درج هتؿ بعوربون الو  عقـ الحؼ
(8)

. 

ف لع  ة الػ رقة  قـ اإل  م وغقده هل مؿؽـ اإل  م  ـ رفع جؿقع الحجب الول 

محقل  قـف و قـ اإلبؿ ن  قحهللة القجـقدهلل و دفعفـ  حج  ـو  عـهلل آخـدهلل وو ـقلف إلـك 

القٓبـة عبـ رة عــ ققـ م »: بؽـقن النـ لؽ قـهلل حؼـؼ القٓبـةهلل و الػــ ء   ذات ان 

«أخ قف  لخ قفهلل ومحؼقؼ أو  فف  لو  فف العبهلل   نهلل ومبهللبؾ
(4)

. 

                                 
 .  534ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (9)

 .818ص-819الشقعة   اإلس م لؿحؿهلل حنقـ الطب طب يل ص (8)

 .987كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (4)



 826 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ۋ  ۅ   ﴿هلل قـ ل عـز  ــ ق يـؾ: وهذه القٓبة هل إ  كة الول عدضـف  ان 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ ەئ  وئ  وئ     

إ  كة هل الخ فة  ـ غقد ». بؼقل حقهللر أ ؾل: [78إحـزاب: ] ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ؽـــ  نــوحؼو لفــ  إٓ اإلكنــ نهلل الغقــد الؽ  ــؾ قــقةهلل خــ ف عـــهلل الؿحؼؼــقـ: ولــؿ ب

«والؽ  ؾ فع ً 
(9)

. 

هلل  ؿـهللوح  ــ احوؿؾفـ   ــ  ــل آدم: ف لخ فة اإللفقة  عدوضة  ـ قبؾ ان 

«إ  كة هل  ّؾ ان الؿطؾؼ»ٕكف اذا بصقد  ؾ ان   أرضفهلل بؼقل الخؿقـل: 
(8)

. 

هلل أن الخؾقػة ج  ع   كػنف  قـ و داد الخؿقـل  ـ كقن الخ فة  ّؾ ان الؿطؾؼ

 قئقـ: أكف  قجـقد عؾـك  ـقرة الـدحؿـ  ثـؾ  ؿثـؾ. الثـ ,: كقكـف بـدى أن وجـقده 

وجقد  ؾلهلل وٓ اسوؼ ل لف  ح ل  ـ إحـقالهلل  ـؾ هـق وجـقد  قجـقد   ذات ان 

 :بـبغل لؾخؾقػة أن بؽـقن لـف اسـوؼ ل »هلل بؼقل   كو  ف الؿعدوف  ند الص ة ٓ

ف  لبــة  ــقرة ك كــتهلل وإٓ ك كــت الخ فــة   ٕ ــ لةهلل وهــذا ُ حــ ل ومعــقـ  ـــ كػنــ

«الوحؼؼ ٕي  قجقد  ـ الؿقجقدات
(4)

. 

: لؿ  أحب أن بظفـد ففـ  خ فة   ٕ  لةهلل وخ فة   لوبعقةهلل وإولك هل ن 

لؾعقــ ن: فوجؾــك  ذامــف لذامــف  عــهلل أن كــ ن وجــقدًا  ــ  اســؿ: فقجــهلل اإلكنــ ن الؽ  ــؾ 

الؿظفـد إول الـذي »قو   لعؼؾ إولهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل: الؽبقدهلل الؿنؿك فؾنػ

«هق الؼطب إعظؿ بؽقن  ط  ؼو لؾجقهد إولهلل الذي هق العؼؾ إول
(3)

. وبؼقل 

قهلل ح ن حقـ أن معؾؿ  عـك خ فة العؼؾ الؽؾاـل   العـ لؿ الخؾؼـل. فـنّن »الخؿقـل: 

«خ فوف خ فة   الظفقر   الحؼ يؼ الؽقكّقة
(5)

. 

                                 
 .89الؿدجع الن  ؼ ص (9)

 .56بة لؾخؿقـل ص صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓ (8)

 .819آداب الص ة لؾخؿقـل ص (4)

 .881كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (3)
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 820 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ذا العؼل األول له العديد من األسؿاء, وكؾفا أسؿاء تودل طؾوى مسوؿى واحود, وه

 .هو اهلل 
وأ   الخ فة   لوبعقة ففل لإلكن ن البشديهلل الؿوصـػ   لصـػ ت اإللفقـةهلل  ـػة 

 عهلل أخدىهلل إلك أن محؼؼ ا  جؿقع : و  ر  ظفدًا ل سـؿ إعظـؿهلل وإكنـ ك  كـ   : 

إن عؾًقــ  كؿــ  »   ــ هلل بؼــقل  دمضــك  طفــدي: : واــذا بصــقد خؾقػــة وإ ؿــ ر  ن 

ك حظهلل هق ذلؽ اإلكن ن الؽ  ؾ الذي لؿ بغب ان عــ كظـده عؾـك ا وـهللاد كضـ ٓمف 

الؿؾحؿقةهلل و  سبقؾف لؿ بؽـ بدهب  قئوهلل إكف هق اإلكن ن الؽ  ؾهلل الؽ  ؾ الـذي  ـف 

«كعدف اإلكن ن الؽ  ؾ الؿث ل
(9)

  . 

هلل كـ هلل  ـؾ عؾقـف  ــ قبـؾ ان لؿ بنوحؼ الخ فة ٕكف  ـصـقص  ڤ لفعؾ

هلل وهـذا اسوحؼف  ٕكف جهلل واجوفهللهلل إلك أن   ر إكن كو كـ   هلل ٓ بـدى إٓ الحـؼ 

لقف  ـ خص يصفهلل  ؾ القاجب عؾك جؿقع البشد أن بنعقا إلك أن بصـؾقا إلـك هـذه 

 الؿدمبة.

ولؿدمضك  طفدي كص جؾلهلل بعؾــ  ــ خ لـف أكـف ٓ  ـحة أ ـهللًا لؿـ  بـكدد   

لـق »لشقعقة  ـ أن اإل  م ٓ  هلل وأن بؽقن  ـصق ـو عؾقـفهلل بؼـقل   هـذا: إوس ط ا

ك ن إ ؾ الع م لؾحؽق ـة   اإلسـ م ق يؿـو عؾـك أسـ س وجـقب اكبثـ ق الحـ كؿ 

 ڠعؾًقـ   صلى اهلل عليه وآلله   لـص والوعققـ: لؿ  ك ن رؿ ضدورة حوك لوعققـ الـبل 

أن بعقِّـف  ـ  عهلله  ـظده و ؿ  بداه   ـ قبؾ النؿ ء عـ طدبؼ القحلهلل  ؾ ك ن  ؿؼهللوره

 ـ  عهللههلل فقعقِّـ كؾ واحـهلل  ــفؿ الـذي بؾقـف  ؿـ   ۏ قا وهلل وكذلؽ بػعؾ إيؿة 

«بداه هق   حو
(8)

. 
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 825 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وهـــ  موجؾــك الـزعــة الوقفقؼقــة  ــقـ الػؾنــػة اإل ــداققة و ــقـ العؼقــهللة الشــقعقة 

 ع حصـد اإل   ـة    الؽ  قة   أعؾك  دامبف هلل وذلؽ أن الؼقل   لـص عؾك إيؿةهلل

أهؾ البقتهلل أ ؾ عظـقؿ  ــ أ ـقل عؼقـهللة جؿفـقر الشـقعة آرــل عشـدبةهلل  ـؾ هـق 

 إ ؾ الذي ا و زت  ف هذه الػدقة عـ جؿقع الػدق اإلس  قة.

وكــذلؽ فــنن الؼــقل   كونــ ب اإل   ــة أ ــؾ  ـــ أ ــقل العدفــ نهلل وركـــ  ـــ 

ـ هــذا الؿــلزق: ا وؽــد إركــ ن الوــل مؼــقم عؾقفــ  الػؾنــػة اإل ــداققة. ولؾخــدوج  ــ

أ ؾل مؼنقؿو جهللبهللًا ٕهؾ البقتهلل قنـؿ  ؿقجبـف أهـؾ البقـت إلـك قنـؿقـ: إول: 

 ـ  ؾبف. والث ,: أهؾ البقت الؿعـقيهلل  ڤأهؾ البقت الصقريهلل وهؿ أ ـ ء عؾل 

وهؿ كؾ  ـ آ ـ   لعدفـ نهلل واعوؼـهلل   لوقحقـهلل الـذايت. واإل   ـة  ــ خصـ يص أهـؾ 

ــ  ــك   ــقيهلل فؿو ــت الؿعـ ــ ت  البق ــع الؿؼ   ــ نهلل وقط ــب العدف ــهلل  ــخص   طؾ اجوف

الدوحقة: فنقؽقن  ـ أهؾ البقتهلل الؿنوحؼقـ لؾخ فةهلل  ـ غقد كظد لعدقف أو لقكـفهلل 

وسقاء ك ن  ـ أهؾ البقت الصـقريهلل أم لـؿ بؽــ  قــف و قــفؿ كنـب أو  ـؾةهلل بؼـقل 

ة الصوورّية, اإلمامة والخالفة ال يستحّؼفا الرجال بؿجّرد كسبته الحّسوقّ »حقهللر أ ؾل: 

«ال بّد له من الـسبة الؿعـوّية
(9)

. 

فنؾؽ  نؾؽو آخدهلل بؼقم عؾك الؼنـؿة الثـ يقـة أبضـ هلل لؽــ لـقف  وأما اخلؿقـي

ٕهؾ البقت الؿنوحؼقـ لإل   ة كؿ  فعؾ أ ؾلهلل وإكؿ  لإل   ة  ـ حقث هـل هـلهلل 

كط وذلؽ  ـ خ ل مؼنقؿ الخ فة إلك خ فة  عـقبة  ؽونبةهلل وخ فـة  ـ هدة بشـ

الخ فة الؿعـقبة الول هل عبـ رة عــ الؿؽ  ـػة الؿعـقبـة »لف  الـصهلل بؼقل   هذا: 

ــ   لؾحؼــ يؼ:  ــ ٓط ع عؾــك عــ لؿ إســؿ ء أو إعقــ ن ٓ بجــب الـــص عؾقفــ . وأّ 

الخ فــة الظــ هدة الوــل هــل  ـــ  ــمون إكبــ ء والدســ لة الوــل هــل محــت إســؿ ء 

عؾك الخؾػـ ء  صلى اهلل عليه وآلهرسقل ان الؽقكقةهلل ففل واجب إ ف ره : ولفذا كص 

«الّظ هدة
(8)

. 

                                 
 .333ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (9)

 .997ص-996معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص  (8)



 821 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وإذا    ق رك   قـ    ق م  ف أ ؾل  ع    ق م  ف الخؿقـلهلل فنكـ  كجهلل أن أ ؾل أقؾ 

 عهللًا عـ الػؾنػة اإل داققة وعـ العؼقهللة الشقعقة  ـ الخؿقـل: ٕكف بنوهللل لؿ  ذهب 

بـ ٓ بم ـقن   لػؾنػة اإل داققةهلل وٓ إلقف  ـ سؼقط إهؾقة عـ أيؿة أهؾ البقت الذ

ققلف مع لك   قضّقة كـقح ) ع (: »بهللبـقن  قحهللة القجقدهلل  هلللقؾ قدآ,هلل بؼقل   هذا: 

ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ﴿

ـــف معـــ لك اكوػـــك إهؾّقـــة  ــــ ولـــ[36هـــقد: ] ﴾ڤ  ڤ    هلله   كوػـــ ء الـّنـــبة . فنّك

«الؿعـقّبة
(9)

. 

أن أ ؾــل أخطــ    آســوهللٓل ٓ   الــهلللقؾهلل و ــع هــذا فؾــؿ ببوعــهلل عـــ  ؾـجــد

 وأما اخلؿقـي ؾنكه أخطل من جفتغ:العدف ن اإل داقل. 

أن  ػفق ف لإل   ة بص دم    أجؿع عؾقف الوشقع الؽ  لهلل  ـ أن اإل   ة  :األوػ

  حصقرة  لهؾ البقت.

ن الخؿقـل  و  ع و ؼؾهلل ٓ ـ عد لهلل الـذي ا وؽـد هـذا الوؼنـقؿهلل ذاهبـو أ افهاين:

إلك أن  ـ ح ز اإل   ة الظ هدة: ف   هلل وأن بؽقن  ح يزًا عؾـك اإل   ـة الب طــةهلل كؿـ  

إقط ب الؿصـطؾح عؾـك »هلل بؼقل   هذا: ڤاجوؿعت   أ ل  ؽد وعؿد وعثؿ ن 

بؽقن  ـفؿ   الز ـ ن إٓ واحـهلل.  أن بؽقن لفؿ هذا آسؿ  طؾؼ هلل  ـ غقد إض فةهلل ٓ

وهق الغقث أبض . وهق  ـ الؿؼد قـ. وهق سقهلل الجؿ عة   ز  كف.  و ـفؿ  ـ بؽقن 

  هد الحؽؿهلل وبحقز الخ فة الظ هدة كؿـ  حـ ز الخ فـة الب طــة  ــ جفـة الؿؼـ م: 

كل ل  ؽـدهلل وعؿـدهلل وعثؿـ نهلل وعؾـل... و ــفؿ  ــ لـف الخ فـة الب طــة خ  ـةهلل وٓ 

« الظ هدحؽؿ لف  
(8)

. 
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 822 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ومبـل الخؿقـل لدأي ا ـ عد ـل   هـذا الوؼنـقؿهلل بظفـد وببـقـ  ـ  لـهللى ف سـػة 

اإل داق  ـ  هللاهـة لؾؿجوؿع الذي بعقشقن فقفهلل فؾؿ  ك ن ا ــ عد ـل بعـقش    قئـة 

سـقة:  ثؾ   لخؾػ ء إر عة. وأ ـ  الخؿقــل فؿثـؾ  ليؿـة الشـقعةهلل  نـ بدة لؾؿجوؿـع 

 الشقعل الذي بعقش فقف.

ذا    مج وزك  هذاهلل وعؿؼــ  البحـث عــ   هقـة الع قـة  ـقـ الوشـقع الػؾنـػل وإ

والؽ  ل   اإل   ة: فنكـ  كجهلل أن عؼقـهللة الــص  ـع حصـد اإل   ـة اإللفقـة   أهـؾ 

البقت لقنت   لؿعضؾة القحقهللة الول اعكضت طدبؼ الوشـقع الػؾنـػلهلل  ـؾ  فـدت 

جؿقـع الشـقعة آرــل عشـدبة  لف  شؽؾة مؾقح  ـ  ؽ ن قدببهلل وهل  ـ  أطبـؼ عؾقـف

صللى  : إيؿة  عـهلل كبقــ  ڠعبهلل ان »عؾك  هللى قدون طقبؾةهلل  ـ اإلبؿ ن  ؼقل أ ل 

ارـ  عشـد كجبـ ء  ػفؿـقنهلل  ــ كؼـص  ــفؿ واحـهللاهلل وزاد فـقفؿ واحـهللا:  اهلل عليه وآله

«خدج  ـ دبـ ان
(9)

. 

ف والخــ ف  ــقـ  ــذهبفؿ الػؾنــػل و ــقـ  ــ  بــم ـ  ــف الوشــقع الؽ  ــل خــ 

جقهديهلل فؿوؽؾؿل الشقعة آرـل عشدبة بصدحقن  لن إيؿـة ارــل عشـد إ   ـ هلل ٓ 

بعؼبفؿ إٓ قق م الن عةهلل وفـ ء الع لؿ. وأ   عدف ء الشقعة آرـل عشدبة فنن العـ لؿ   

  إرضهلل و ــ  كظدهؿ أزلل أ هلليهلل ٓ  هللابة وٓ هن بة لفهلل و   اإل  م إٓ  ـؾ ان 

 .الظؾ هذا  ـ - مبقهلل أو مػـك أن بؿؽـ ٓ الول –ض القاجب أٓ مخؾق إر

 فــ ء بعؼـبفؿهلل إ   ـ  عشـد  ـ رـل  حصـقربـ إيؿـة إن: قـ لقا فؿوـك اـذا وظذ

خقا  ـ العدف نهلل وخدجقا  ــ فؾنـػة اإل ـداق. وإن قـ لقا: كـذب  ــ اكنؾ الع لؿ:

 حصد إيؿة   رـل عشد إ    : دخؾقا    داع  ب  د  ع الوشقع الؽ  ل.

                                 
 حؿـقد الزركـهلليهلل الـ  ـد:  -. مللقػ: الؿػقهللهلل محؼقـؼ: عؾـل الغػـ ري 844آخوص ص ص (9)
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 866 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 وؽدوا كظدبة مجؿع  قـ    ذهـب إلقـف الوشـقع الؽ  ـل  ــ حصـد اإل   ـة   ف 

ارـل عشد إ    هلل و قـ    بم ـقن  ف  ـ أن اإل   ة  ؽونبةهلل و ع هذا هل أزلقة أ هللبةهلل 

ٕر ـ ب الوحؼقـؼ الـذبـ هـؿ »ٓ بؿؽـ أن محصد  عهللد  عقـهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل: 

إيّؿة وإقط ب وغقدهؿهلل كظـد  ـدبػهلل  أهؾ الوقحقهلل   هذا الؿؼ مهلل أعـل:   عهللد

وفؽد دققؼهلل وهق أهنؿ ق لقا: إكـ  قهلل ط  ؼـ  ع لؿ الصقرة  ع لؿ الؿعـكهلل وكذلؽ ع لؿ 

ــ ق  ــ ٕكػفهلل فؿــ  وجــهللك   ــقئ  بؽــقن   عــ لؿ الصــقرة وٓ بؽــقن   عــ لؿ  أف

«الؿعـك
(9)

. 

 ء الشـقعة أن هذه الػؽدة الػؾنػقة مؼقم عؾك    بم ـ  ف عدف ويتضح مما شبق:

 ـ أن الع لؿ بـؼنؿ إلك قنؿقـ: عـ لؿ إ ـدهلل وعـ لؿ الخؾـؼهلل وعـ لؿ الخؾـؼ ُ ظفـد 

وُ بقـ وُ ربز لؿ  هق  قجقد   ع لؿ إ د. ولؿ  ك ن عـ لؿ إ ـد عبـ رة عــ أسـؿ ء 

ان الحنـكهلل وك كت هذه إسؿ ء اإللفقة عؼقل كقربةهلل  قجقدة   آسـؿ إعظـؿهلل 

 : لزم  ـ هذا اإلبؿ ن   رـل عشد ولقـو   وقـت واحـهلل: لؽـل دايدة   ارـل عشد  دج

بظفد  ـ خ لفؿ    هق  قجقد   ع لؿ إ ـدهلل بؼـقل النـبزواري    ـدح إسـؿ ء 

ك ن  دوج كقره القاحهلل الول هل خؾػ ؤه   هذا الع لؿ أبض  ارـ  عشدهلل كؾ »الحنـك: 

«واحهلل  ـف   ظفد رؾثقـ اسؿ    عوب ر  ـ إسؿ ء الؿحقطة
(8)

. 

فؾع لؿ إ د ارـل عشد ولقو بظفدون  ـ  فقـف  ــ كؿـ ل لؽـؾ  ــ وجـهلل   عـ لؿ 

الؿ دةهلل وهمٓء إولق ء بوـؼؾقن    ـهللارج هـذه الـربوج آرــل عشـدهلل وكؾؿـ   ـعهلل 

أحهللهؿ  دج :   ر  ظفدًا لؾعهللبهلل  ـ إسؿ ء الؿحقطـةهلل و ــ مؿؽــ  ــ اجوق زهـ  

هلل   ر  ظفدًا ٓسؿ ان إعظؿ: ٕكـف  ـ ر جؿقع هلل وو ؾ إلك الربج الث , عشد: فؼ

 إكن كو ك     شوؿ ً عؾك جؿقع إسؿ ء والصػ ت اإللفقة.

                                 
 .533ص-534ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)
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 868 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ف لق قل إلك الـربج الثـ , عشـدهلل  ققـقف عؾـك مؽ  ـؾ الــػف اإلكنـ كقةهلل  إذن

و ؾقغفــ  إلــك الوجــدد الوــ مهلل ولفــذا الــربج الثــ , عشــد اســؿ فؾنــػل ا وؽــده الوشــقع 

ــدج الؿفــهللي  "الؿنــوحهللث هــق: الػؾنــػلهلل وهــذا آســؿ  ــده  "  ــ  ذك ــهللل لفــذا   ب

سـ م ان عؾقـف لّؼـب  ـف: ّٕن كـقره   »النبزوراي    دح  ثــقي  ــ أن الؿفـهللي  

دورة الخؾؼ ق يؿ دايؿهلل وأّكـف  ظفـد الؼّقـقمهلل والؼق  ـة  عـهلله مؼـقم: ّٕكـف  دوح كّقوـف   

وؿهلل و ـقغ الؼّقـقم والؼـ يؿ النؾنؾة الطقلّقة كجهلّله إ جهللهلل أّول     هللر وآخد    خـ

«ّٕكف اإل  م الث , عشد "آخد  دج كقر حّؼ  "والؼق  ة  ـ   ّدة واحهللة: 
(9)

. 

 اي: ,واـا يظفر أن اإلمام ادفدي ؿد واف بهالث اػاىل

 افصػة األوػ: أكه مظفر اشم اه افؼقوم:

  ظفـداً  كقكـف  ـع –بذهب عدف ء الشقعة آرــل عشـدبة إلـك أن اإل ـ م الؿفـهللي 

هلل الؼقــقم: وهــقهلل الحنـــك ان أســؿ ء أفضــؾ  ـــ ٓســؿ  ظفــد - إعظــؿ ان ٓســؿ

 بؿؽـ  ـ غقد وجقد واجب ٓ الؿقجقدات قق م أن: والؿظفد الظ هد  قـ والؿـ سبة

القجقد: ٕهن   قجقدات مقجهلل فقفهلل وهق الؿؽقن والؿقجهلل لف . وكذلؽ الؿفهللي ٓ 

 بؿؽـ قق م الع لؿ  غقده.

 قام افؼقامة بؼقامه:افصػة افهاكقة: ؿ

 أ ـداج  ــ  دج آخد - س  ؼ  النبزواري ذكد كؿ  –بعورب خدوج الؿفهللي وقق  ف 

عشــد. وهــذه الـظدبــة الػؾنــػقة  ــذكقرة لــهللى حقــهللر  الثــ , اإل ــ م ّٕكــف الحــّؼ: كــقر

اعؾؿ أّن ان خؾؼ   جـقف هـذا الؽدسـل »أ ؾل  لوجز عب رةهلل حقث بصدح ق ي ً: 

نؿ   ّػ ف   نوهللبدا قّنؿف ارـل عشـد قنـؿ هلل سـّؿك إقنـ م  دوجـ هلل الاذي ذكدك ههلل ج

ول أقنؿ اـ  لــ    كو  ـفهلل فؼـ ل معـ لك:  . [9الـربوج: ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿وهل الا

وأسؽـ كّؾ  دج  ـفـ   ؾؽـ هلل هـؿ ٕهـؾ الجـّـة ك لعـ  ـد ٕهـؾ الـهلّلكق هلل ففـؿ  ـ   ـقـ 

هلل وهقايلهلل وك رّيهلل وعـ همٓء بوؽقّ 
ّ
هلل ومدا ل

ّ
ن   الجـّ ت    بوؽّقنهلل وبنوحقؾ   يل

فقف     بنوحقؾهلل وبػنهلل  ـ  بػنـهللهلل وأعــل بـػنـهلل  وغّقـد كظ  ـف إلـك أ ـد آخـد  ـ  هـق 

 الػن د الؿذ قم الؿنوخبثهلل ففذا  عـك بػنهلل ف  موقّهؿ.

                                 
 .886 دح كرباس الفهللى لؾنبزواري ص  (9)



 865 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و ـ هـ  ق لت آ   ّقة   رـل عشد إ    هلل فنّن همٓء الؿ يؽة أيّؿة العـ لؿ الاـذي 

قن همٓء آرـل عشد ٓ بوغّقدون عـ  ـ زلفؿهلل لـذلؽ ق لـت محت إح طوفؿهلل و ـ ك

«آ   ّقة  عصؿة إيّؿة
(9)

. 

  ارـل عشد  دج هلل بدمؼقف   دجو  دج هلل إلـك أن بصـؾ  ف إلكن ن بنقد إلك ان 

إلك الربج الث , عشدهلل آخد إ داجهلل ولـ بصؾ إلك آخـد هـذه إٓ  عـهلل أن بػنـهلل كظـ م 

م الؼق  ةهلل لؽـ ٓ   لؿعـك الشدعل الؿعـدوفهلل  ـؾ  ؿعـ هـ  الؽقن   كظدههلل وهـ  مؼق

ــ رة عـــ اكوشــ ف ســدا قف الؿقجــقدات  ــ م النــ عة عب ــك أن قق ــذاهب إل الػؾنــػل ال

الؿؿؽـةهلل واإلبؿ ن  قحـهللة القجـقدهلل وهـق  ـ  بنـؿك   لوقحقـهلل الـذايتهلل بؼـقل حقـهللر 

الصـغدىهلل  فـقر الؿفـهللي   آخـد بـقم  ــ أبـ م الـهللكق هلل الؿنـّؿك   لؼق  ـة »أ ؾل: 

ــة  ــ مؿ القٓب ــرب الخ ــة إك ــؿ والخؾقػ ــب إعظ ــد الؼط ــ لك  ؿظف ــقر الحــؼ مع و ف

«الؿحّؿهللبةهلل والحؽؿ   لوقحقهلل الذايت
(8)

 . 

 افصػة افهافهة: أكه إائم اإلكارة يف اخلؾق:

 ـ الصػ ت إس سقة   اإل  م الؿفهللي أكف دايؿ اإلك رةهلل ولــ بـؼطـع كـقره عــ 

  م  فـهلليهلل اسـوؾؿ الدابـة إ ـ م  فـهللي آخـدهلل وقطـب هذه إرض أ هللاهلل فؽؾؿ    ت إ

أعظؿ: بـقد ٕهؾ إرض أرضفؿهلل وهؽذا إٓ    ٓ هن بة   الز ـهلل بؼقل الطب طب يل: 

فؿـ ال زم أن مؽقن الشدبعة   كؾ عصد  حػق ة عــهلل  عـض الــ س  ؿــ بؼـقى »

لؿ عؾك عهللم الوغققدهلل أي مؽـقن كػنـف  عصـق ة  حػق ـة آمصـ ل   لؿبـ دئ والعـقا

«الع لقة
(4)

. 

                                 
. وهـذا الــص  قجـقد أبضـو   597ص-599ص4مػنقد الؿحـقط إعظـؿ لحقـهللر أ ؾـل ج (9)

الؿؽقة ٓ ـ عد لهلل وإكؿ  كؼؾـ ه عــ أ ؾـل: ٕن أ ؾـل ذكـد الــص  عوؼـهللا لـف:  الػوقح ت

 وٕكف لؿ بصدح  لن الـص الؿـؼقل رأي لغقده.

 .369ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

 .385الؿـ   ت والـبقات ضؿـ  جؿقع رس يؾ الطب طب يل ص (4)



 868 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

كجهلل أن أ دز    بؿقز  ػفـقم الؿفـهللي   الوشـقع الػؾنـػل  ومن خالل افعرع؛

عـ الوشقع الؽ  ل: أن الؿػفقم الػؾنػل لؾؿفهللي  ػفـقم عـ م ٓ بخـوص  شـخص 

 عقـهلل  ؾ هق  دمبة عدف كقةهلل بؿؽـ أن بصؾ إلقف  العدف ء   لجهلل وآجوف دهلل و وك  ـ  

 –لك هذه الؿدمبة و  ر إكن كو كـ   : فنكـف بؽـقن حصؾ هذاهلل وو ؾ أحهلل العدف ء إ

بهلل أو   لؼطـ أوهلل   إل ـ م سـؿل وسـقاءهلل ز  كف  فهللي – الػؾنػل الوشقع بدى    عؾك

الؼطـب »  لؿعصقمهلل فنهن   نؿق ت مـهللل عؾـك  نـؿك واحـهللهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل: 

والؿعصقم أو الؼطب واإل  م لػظ ن  كادف نهلل  ـ دق ن عؾـك  ـخص واحـهللهلل وهـق 

«قػة ان مع لك   أرضفخؾ
(9)

. 

وهذا الؼطب إعظؿ واإل  م الؿعصقم الؿؼقؿ لهللولـة الؿفـهلليهلل والقا ـؾ إلـك 

هن بة الربج الث , عشدهلل والؿوؿؽـ  ـ رؤبة كـقر إكـقارهلل هـق   حؼقؼوـف إ ـد  ؼـقؿ 

لؽؾ اسؿ دولـة ٓ  ـهلل  ــ  فقرهـ . و فـقر »لهللولة آسؿ إعظؿهلل بؼقل الخؿقـل: 

والؿ لؽ وأ ث لفؿ   ـ إسؿ ء بقم الدجقع الوـ م والــزع الؿطؾـؼ. وٓ دولة الؿعقهلل 

بخوص هذا   لعقالؿ الـ زلـةهلل  ـؾ جـ ر   عـقالؿ الؿجـددات  ــ العؼـقل الؿؼهللسـةهلل 

«والؿ يؽة الؿؼد قـ 
(8)

  . 

 ـ أن الؿؼقؿ لهللولة الؿفهللي ٓ بؼقؿ دولة حؼقؼقـة    ومعـى ما ذـره اخلؿقـي

ه الهللولة   كػنفهلل و عـك إق  وف    كػنف: أكف قهلل مؿؽـ  ــ الخ رجهلل  ؾ هق  ؼقؿ لفذ

هلل وو ؾ إلك قطع إسػ ر العؼؾقة إر عةهلل وف رق ع لؿ الؿ دةهلل وفـل   ذات ان 

 .(4)ڠجـة آدم 

                                 
 .884 ؾل ص ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ (9)

 .48 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص  (8)

 سقليت عدض فؾنػة عدف ء الشقعة آرـل عشدبة   الؿع د   الػصؾ الؼ دم. (4)



 862 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ؿـ اجوفهلل    قـ ن  عــك دولـة اإل ـ م الؿفـهللي  يؼول أحد افشقعة ادعارصين

بــث الوِّــل وردت   مق ــقػ دولــة الولّ ــؾ   إح د»حنــب هــذا الػفــؿ الػؾنــػل: 

هلل ك حــظ أنا  قا ــػ ت مؾــؽ الهللولــة الؿب ركــة ٓ مــو ءم  ــع ڠاإل ــ م الؿفــهللي 

ــ  آدم  ـــعؿ فقف ــل كــ ن بو ــة الوِّ ــو  ــع الجـا ــؾ مـنــجؿ مؿ   ــ هلل   ــل كعــقش فقف ــهللكق  الو ال

 .(9)«ڠ

واذا بؽقن قهلل آ ـ   لوقحقهلل القجـقديهلل أي: آ ــ  قحـهللة القجـقدهلل وسـؾؿ  ــ 

ــة القجــقدهلل بؼــقل حقــهللر أ ؾــل: الشــدك الخ ــة »ػــلهلل أي: اكؽــد الؼــقل  ثـ يق   دول

مؽقن الهللعقة إلك الوقحقهلل القجقدي أكثدهلل والوـرّبي  ــ الشـدك  - ڠ -الؿفهللي 

«الخػل أ ؾغ
(8)

. 

وهذه الهللولة الدوحقةهلل الول ٓ مقجهلل إٓ   الذهـهلل هل فؽدة أف طقكقة    وقـ زهلل 

سـقؽقن ح كؿـو   الؿهللبــة الوـل كؽـقن كحــ »حقث أ  ر إلقف    جؿفقربوف قـ ي : 

 مسنقف هلل والول مقجهلل   الػؽدة فؼط: ٕكـل ٓ أعوؼهلل أكف بقجهلل واحهللة كوؾؽ   أيِّ 

« ؽ ن عؾك إرض
(4)

. 

ولؿا كاكت األفؽار ال تؿوت3 فؾم تؿت هذه الػؾسوػة األفالصوكقوة, بول اسوتؿرت 

الذين تبـى الؼول بفذه الؿديـوة  يف سقرها التاريخي, إال أن وصؾت إلى التشقع الػؾسػي

الروحقوة, ثووم أضوواف إلقفووا الؼووول بوجووود اإلمووام الثوواين طشوور, واسووؿاها بدولووة اإلمووام 

 الؿفدي.

                                 
 م. 9997 - 9398. مللقػ: إ داهقؿ إكص ريهلل  هللون. 994دولة الؿفهللي الؿـوظد ص  (9)

 .911ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .339ص9بة ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز جالجؿفقر (4)



 866 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

فنكـف  وـك  ـ  و ـؾ اإلكنـ ن إلـك هـذه الؿدمبـة الع لقـةهلل و ـ ر  ,وظذ ـل حال

إكن كو ك   : فؼهلل   ر إ   و وحجةهلل وسقوؿوع  جؿقع    لإل  م  ــ  ـػ تهلل وبـليت 

   ؼهلل ة هذه الصػ ت العصؿةهلل الول بدى ف سػة الشقعة آرــل عشـدبة أهنـ  ك  ـئة 

إ ـد »عـ العؾؿ والعدف نهلل الذي بوعؾؿف  ـ أراد أن بصقد إ    هلل بؼـقل الطب طبـ يل: 

الذي موحؼؼ  ف العصؿة كقع  ـ العؾؿ: بؿـع   حبف عـ الوؾبف   لؿعصقة والخطـل. 

«لو عب رة أخدى: عؾؿ   كع عـ الض 
(9)

. 

و   ذكده الطب طب يل  ـ كقن العصـؿة رؿـدة  ــ رؿـدات العؾـؿ الؿؽونـبهلل قـهلل 

مطدق إلقف الخؿقـلهلل ولؽـ زاد عؾقف أن هذا العؾؿ و   بؾز ف  ـ عصؿةهلل  وـ ح لؾــقع 

اإلكن ,  ؽؾقوفهلل وٓ فضؾ   هذا لعد ل عؾك أعجؿلهلل أو ٕ قض عؾك أسقدهلل بؼـقل 

ع لؿهلل ففق ق در عؾك اخوقـ ر آكصـق ع ٕحـهلل هـذبـ اإلكن ن    دام   هذا ال»  هذا: 

الـقعقـ  ـ الجـقدهلل فنذا لؿ بؽـ إل ؾقف سؾطة عؾـك اإلكنـ ن  ــذ أول الػطـدة إلـك 

آخد حق مفهلل ك ن إلفقو ٓهقمقوهلل بدفؾ     حٍة  ـ الـقر والطف رة والنـع دةهلل وأ نـك 

وك كـت قــقاه قؾبـف  ػعؿـو  ــقر الحـؼهلل واكصـدف عــ الوقجـف لنـقى الحـؼ معـ لكهلل 

الب طـة والظ هدة كقراكقة وط هدة ٓ سؾطة لنـقى الحـؼ عؾقفـ هلل ولـقف فقفـ  كصـقب 

إل ؾــقف وٓ ســؾطة لجـــقده فقفــ . وحقـفــ  بؽــقن هــذا الؿقجــقد الشــدبػهلل  قجــقدًا 

ط هدًا  طؾؼو وكقرًا خ لصوهلل  غػقر لـف  ـ  مؼـهللم  ــ ذكبـف و ـ  مـلخدهلل وهـق  ـ حب 

«ىالػوح الؿطؾؼ و ؼ م العصؿة الؽرب
(8)

. 

و  رأبل فنن  دمضك  طفـدي  ــ أ ـدع  ــ  ـدح كظـدة الوشـقع الػؾنـػل إلـك 

العصؿةهلل حقث ذكد أن اإل  م الؿعصقم بؿد   طدبؼف لؾق قل إلك العصؿة الؽ  ؾـة 

 ؿداحؾهلل بؽقن   أولف  إكن كو خ لقـو  ــ العصـؿةهلل واقعـو   الـذكقبهلل و  آخدهـ  

 .ه مقـ الؿدمبوقـ طدبؼ طقبؾ و  ق بك ع عؾك كدسل العصؿة الؽ  ؾةهلل و قـ

                                 
 .78ص 5مػنقد الؿقزان لؾطب طب يل ج (9)

 .94آداب الص ة لؾخؿقـل ص (8)



 860 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

لؾؿعصق قـ أكػنفؿ  داحؾ و دامـبهلل وهـؿ لقنـقا سـقاء بشـبف » يؼول يف اذا:

 عضـفؿ  عضــوهلل ف لؿعصـق قن بعــقدون  ثؾــ     عــض الؿداحـؾ والؿدامــبهلل فؽؿــ  

ــؽ الؿداحــؾ  ــؿ   مؾ ــؿ أبضــو ٓ عصــؿة لف ــذكقبهلل ه ـــ ال ــهلل كحـــ العصــؿة   كػوؼ

«والؿدامب
(9)

. 

لب العدف ن    هللارج الؽؿ ل: إلك أن بصقد إ      عصق    ــ وهؽذا بكقك ط 

ژ    ژ    ﴿»أيؿة أهـؾ البقـتهلل بؼـقل حقـهللر أ ؾـل   مػنـقد ققلـف معـ لك: 

. فـــهللخؾ الّشـــدف ء أوٓد ف طؿـــة [44إحـــزاب: ] ﴾ڑ     ڑ  ک  ک   ک

كؾافؿ و ـ هق  ـ أهؾ البقـت  ثـؾ سـؾؿ ن الػ رسـل إلـك بـقم الؼق  ـة   حؽـؿ هـذه 

«بةأ
(8)

. 

ولقنت العصؿة هل الصػة القحقـهللة الوـل بـوؿؽـ اإلكنـ ن  ــ اكونـ ا هلل حـ ل 

و ــقلف إلــك  دمبــة اإل   ــة اإللفقــةهلل  ــؾ لــف  دمبــة ٓ مؼــؾ رفعــة  ـــ  ـظــقر الوشــقع 

الػؾنػل عـ  ؼ م العصؿةهلل وهل  دمبة العؾؿ الش  ؾ والؿحقط  جؿقع      الؽقنهلل 

هــذه »أحــقال الدعقــةهلل بؼــقل الخؿقـــل:  وهــق عؾــؿ بؿؽـــ اإل ــ م  ـــ آطــ ع عؾــك

الؿؽ  ػة الؿؾؽقمقة  حقطة  جؿقع ذرات ع لؿ الطبقعةهلل ف  بخػك عؾـك ولـل إ ـد 

«الدعقة أ قر  ـ أ د أي – هذه والح ل –
(4)

. 

 ػة الؼهللرة اإللفقـةهلل وهـل    ومن افصػاىل افتي يتحذ هبا ؿطب األؿطاا:

إن »  إل  مهلل بؼقل  دمضـك  طفـدي:  حؼقؼة إ د: الد ق قة لؾؼطب إعظؿ الؿنؿك

الن لؽقـ طدبـؼ العبقدبـة نهلل بصـؾقن   الؿدحؾـة الث كقـة إلـك حقـث بــ لقن القٓبـة 

«الد ق قة
(3)

. 

                                 
 .819اإل   ة لؿدمضك  طفدي ص (9)

 .351ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

 .378آداب الص ة لؾخؿقـل ص (4)

 .73ضك  طفدي صالقٓء والقٓبة لؿدم (3)



 865 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

: وهـــ  بؿشــل  ــع الخؾــؼ ف لعبــهلل بنــعك   عب دمــفهلل إلــك أن بػـــك   الحــؼ 

وحؽؿ   هلل وهل  ػة مؿؽـف  ــ الـ  لؼهللرة اإللفقة الؿؽونبة  ـ الػـ ء   ذات ان 

الع لؿ  لسدههلل عؾقبـف وسـػؾقفهلل غقبـف و ـف دمف: ٕن قهللرمـف قـهلل أ ـبحت هـل الؼـهللرة 

إكبقـ ء وإولقـ ء والؽّؿـؾ »ٓ حهلل لف هلل بؼقل حقـهللر أ ؾـل:  اإللفقةهلل وقهللرة ان 

ــؽ والؿؾؽــقت: ّٕن  ــذا الوصــّدف   الؿؾ ــذه الخصق ــّقةهلل وه ــؿ ه وإقطــ بهلل لف

فـة ان معـ لك    ؾؽـف و ؾؽقمـف: حصـؾ لـف الشخص إذا   ر كـ   هلل واسـوحّؼ خ 

«الوصّدف فقفؿ   ؿ  أراد
(9)

. 

 هـذا إلك – الخؿقـل: أي –وبشقد أعظؿ عدف ء الشقعة آرـل عشدبة الؿولخدبـ 

 لقٓبوفـ  مخضـع مؽقبـقـة وخ فـةهلل سـ  قة ودرجـة  حؿقدا  ؼ    لإل  م فنن»: ق ي 

 لـؿ  ؼ  ـ  ٕيؿوــ  أن  ـذهبـ  ضـدورات  ــ وإنهلل الؽقن هذا ذرات جؿقع وسقطدهت 

« دسؾ كبل وٓ  ؼدب  ؾؽ ببؾغف
(8)

. 

ولؽـف بنوهللرك   كو ب آخدهلل وبصدح  ـلن  فـقر اإلكنـ ن الؽ  ـؾ   لد ق قـة ٓ 

الظفـقر   لد ق قـة  ــ أعظـؿ إ ـقر عؾـك إولقـ ء »بؽقن إٓ عــهلل الضـدورة قـ ي : 

ّٓ    ؼـ م بجـب إ  فـ ر ر ق قـة ان معـ لكهلل و ـع وأرؼؾف : ولذا ٓ بـلمقن   لؿعـ جقز إ

ذلؽ بوذلؾقن إلقفهلل وبصؾقن وبظفدون العجز وآكؽن رهلل وبعوـذرون عــهلل راـؿ  ــ 

 فقرهؿ  شلكف مع لكهلل  ع أهنؿ  لكف و فـقره و ـ  كـ ن لفـؿ أن بـلمقن  آبـة إٓ  نذكـف 

«وققق ّقوف
(4)

. 

 هذه هل عؼقـهللة الوشـقع الػؾنـػل   اإل   ـةهلل وخ  ـوف  أهنـؿ بـدون أن ان 
ًٓ إلك    بنؿك   إلكن ن الؽ  ؾهلل الذي هـق  ك ن وجقدًا  طؾؼو    اسؿهلل رؿ محقل أز

 آسؿ إعظؿ.

                                 
 .84ص-78ص3مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .58الحؽق ة اإلس  قة لؾخؿقـل ص (8)

 .943معؾقؼ ت الخؿقـل عؾك  دح فصقص الحؽؿ ص (4)



 861 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

فقليت هذا الشخص البشديهلل الط  ع   الحصقل عؾك اإل   ة اإللفقة: فقحـدص 

هلل  ــ خـ ل  ح كــ ة  عـض الصـػ ت اإللفقـةهلل وهؽـذا إلــك أن عؾـك الوشـبف  ـ ن 

إللفقـة جؿقعـ هلل و وـك مؿؽــ  ــ هـذا:  ـ ر إكنـ ك  بوؿؽـ  ـ آمص ف   لصػ ت ا

   أرضف. هلل واذا بنوحؼ أن بصبح خؾقػًة ان ك   هلل و ظفدًا ن 

ٓ  ـهلّل وأن بؽـقن لحؼقؼـة » يؼول اخلؿقـي يف ظرع مذابفم يف اـذه ادسـلفة:

العقـ الث  وة اإلكن كّقةهلل أي: العقـ الث  وة الؿحّؿهللّبة ) ص ( ولحضدة آسـؿ إعظـؿ 

 ظفد   العقـ: لقظفد إحؽ م الد ق ّقةهلل وبحؽؿ عؾـك إعقـ ن الخ رجّقـةهلل حؽق ـة 

ــة  آســؿ إعظــؿ عؾــك ســ يد إســؿ ءهلل والعــقـ الث  ــت لإلكنــ ن الؽ  ــؾ عؾــك  ؼّق

فؿن كان بفذه الصػة, أي: الصػة اإللفّقة الذاتّقة, يؽون خؾقػوة يف هوذا العوالم إعق ن. 

«كؿا أّن األصل كان كذلك
(9)

. 

       

 

ــام ــذا ادؼ ــذا  ,وبواــوفـا إػ ا ــة الوشــقع الػؾنــػل: كجــهلل أن ه ــ  لحؼقؼ ورؤبوـ

الؿذهب بؼقم عؾك جؿؾة  ـ أراء الػؾنػقةهلل  ـفـ   ـ  سـبؼ عدضـف  وعـدض وجـف 

الػن د فقف هلل وهل:    ذهبقا إلقف  ـ اإلبؿ ن  ـ لػقض اإللفـلهلل الؿقجـهلل لعـ لؿ إ ـد 

هلل الد ق قةهلل ومقحقهلل إسؿ ء والصػ ت.  ع    وع لؿ الخؾؼ. وكذلؽ    بوعؾؼ  وقحق

 بوعؾؼ   كون ب القحل والـبقةهلل و   لألكبق ء  ـ عصؿة و عجزات.

ولؿ بوبؼ إٓ أن بوجف الب حث إلك كؼهلل عؼقهللهتؿ الػؾنػقة   اإل   ةهلل و ـ وجـقه 

ــهللهتؿ:  ــ  فقفــ   ـــ  ــة عؾــك  طــ ن عؼق ــ ء الػنــ د الهللٓل مػضــقؾ لإل ــ م عؾــك إكبق

 »قل حقــهللر أ ؾــل: ؾهلل بؼــوالدســ
ّ
 عـــهللهؿ اإل ــ م إعظــؿهلل والــقلل

ّ
ف إل ــ م والــقلل

ــقدهلل  ــهللار القج ــف   ــقن عؾق ــذي بؽ ــة الا ــ م إيّؿ ــبهلل وإ  ــف   لؼط ــد عـ ــؼ الؿعّب الؿطؾ

                                 
 .88 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (9)



 862 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 والدســـقل  وققـــ م
ّ
الشـــدبعة والطدبؼـــة والحؼقؼـــةهلل وإلقـــف  دامـــب الؽـــّؾ  ــــ الـبـــل

«والقلل
(9)

. 

فضؾ الخؾؼ: ٕكف ٓ بؽقن   وهذا كص  دبح   أن الؼطبهلل والقلل الؿطؾؼهلل أ

الز ـ القاحهلل إٓ قطب واحهلل: فقؽقن أفضـؾ أهـؾ ز  كـف  ؿـ  قـهلل بؽـقن   ز ــف  ــ 

الؼطب هق القاحهلل الذي وقع  قضع كظد ان مع لك  ـ الع لؿ   »الدسؾ وإكبق ءهلل و 

كؾ ز  نهلل وهق عؾك قؾب إسدافقؾ... أعـل كؿ  أن إسـدافقؾ سـبب الحقـ ة الصـقربة 

«هق سبب الحق ة الؿعـقبة لفؿ لؾع لؿقـ.
(8)

. 

والنبب   مػضقؾ اإل  م عؾك الدسؾ: أن اإل ـ م قطـب أعظـؿهلل وإقطـ ب هـؿ 

«الؽّؿؾ هؿ إقط ب»أفضؾ الخؾؼهلل بؼقل الخؿقـل: 
(4)

. فؽؾ إ  م قطبهلل وهق اذا 

ج  ع   إ   وـف  ـقـ الدسـ لة والـبـقة والقٓبـة: ٕن اإل   ـة ٓ مـوؿ إٓ  ـ لجؿع  ـقـ 

 قـهلل هؿ : الوؿؽـ  ـ اكون ب القحل. الث كقة: سق سة الـ س اذا العؾؿ. ـزلو

رؿ بؼ ل: إن    قـ م  ـف الوشـقع الػؾنـػل  ــ مبــل  ػفـقم الوصـقف الػؾنـػل   

بــ قض »اإل   ةهلل  لء  ـددود  ــ عؾؿـ ء الوشـقع الؽ  ـلهلل بؼـقل  قسـك الصـهللر: 

طب عـهلل الصـقفقة كؾقـوهلل  ػفقم اإل  م و ػفقم القلل عـهلل آرـل عشدبقـ  ػفقم الؼ

ف إل  م كؿ  قؾـ   ثؾ ك  ؾهلل والقلل هـق الحـ كؿ  ؽـؾ  ـ  لؾؽؾؿوـقـ  ــ  عــك وآرـ ر 

وكو يج وأهؿقة. أ   الؼطب  ؿعـ ه الظ هدي عـهلل الصقفقة ففق الؿد ل الذي بلخذ  قهلل 

الن لؽ خطقة خطقة   طدبؼـف الـقعد الشـ يؽ الؿحـهللث   ٕخطـ ر و  ٓكحدافـ ت 

لؽؿ ٓت اإلكن كقةهلل وبب  ـد الؼطـبهلل وهـق اإلكنـ ن الؽ  ـؾهلل هـذه لؽل بق ؾف إلك ا

 العؿؾقة  قاسطة أكص ره و ع وكقف وبنؾؽ هق  عفؿ وبنقد  عفؿ   كػف الطدبؼ.

                                 
 .883ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ والبحد الخظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 874كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (8)

 .986معؾقؼ ت الخؿقـل عؾك  دح فصقص الحؽؿ ص (4)



 806 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وأ   الؿع , العؿقؼة لؾؼطب ففل أكف اإلكن ن الؽ  ؾ وإ  م الز  ن و ظفد الـبل 

ٿ  ٿ   ﴿حقـؿ  بؼـقل:  و جؾل ذات ان: بؼصهلله الن لؽ وبداه   ح ل  خ طبة ان

حقث أكف  دآة  ـ دقة لـذات ان. وهـذان الؿعـقـ ن بخوؾػـ ن عــ . ﴾ ٿ  ٿ

« عـك اإل  م والقلل ودورهؿ  طدبؼو وغ بة
(9)

. 

و ع      ققل الصـهللر  ــ كؼـصهلل   مصـقبد و ـ يػ اإلكنـ ن الؽ  ـؾهلل إٓ إكـف 

   ـةهلل الوـل معوـرب ك ٍف لبق ن مـ قض الوشقع الؽ  ل والوشـقع الػؾنـػل   عؼقـهللة اإل

أ ؾ الؿذهب آرــل عشـدي. والػفـؿ الـذي ذكـده الصـهللر هـق إسـعهلل   لدوابـ ت 

الؿـؼقلة   الؽوب الحهللبثقة الشقعة الؿوػـؼ عؾـك عؾـق  ؽ كوفـ  الحهللبثقـة  ـقـ عؾؿـ ء 

عـ سقرة ا ــ كؾقـبهلل عــ أ ـل جعػـد »الشقعةهلل و ـ هذه الدواب ت    رواه الؽؾقـل 

ــــقل ان ڠ ــــف: ق ــــت ل ــــ ل: قؾ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ   ﴿:  ق

ق ل:  ـ ق ل: إ, إ  م ولقف  ن  م. ق ل: قؾت: وإن كـ ن عؾقبـ   .﴾ چ  چ

؟. قـ ل:  ڠ؟. ق ل: وإن ك ن عؾقب . قؾت: وإن ك ن  ـ ولهلل عؾل ا ـ أ ـل ط لـب 

«وإن ك ن
(8)

. 

ب  ؾ الدواب ت الول بوـ قؾف  عؾؿ ء آرـل عشدبة ٓ مؼػ عـهلل هذا الحهللهلل إذ مذه

 صدحة  لن  ـ آ ـ  ن   ة إ  م  ؽونب إل   وفهلل  ـ غقد طدبؼ الـص اإللفل: ففـق 

ق ل :  ــ أ ـدك  ـع إ ـ م إ   وـف  ــ عــهلل ان  ــ  ڠعـ أ ل عبهلل ان » شدكهلل فـ 

«لقنت إ   وف  ـ ان ك ن  شدك    ن
(4)

. 

                                 
 .85 ؼهلل ة  قسك الصهللر لؽو ب م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (9)

 .478ص9الؽ   لؾؽؾقـل ج (8)

 .474ص9الؿدجع الن  ؼ ج (4)



 808 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ولقف الغدض اسوؼص ء هذه الدواب تهلل وبؽػـل أن كـذكد أن  ــ عؾؿـ ء الشـقعة 

«إح دبث   ذلؽ أبض   وقامدةهلل وإدلة كثقدة»رـل عشدبة  ـ بمكهلل عؾك أن آ
(9)

. 

إن      الوشقع الػؾنػل  ـ كقن اإل  م الؿفهللي  ـخص غقـد  حـهللد  ثم كؼول:

  لعقـهلل  ؾ هق  خص  ؼقؿ لهللولة الؿفهللي   ذامف. بـ قض    عؾقف الوشقع الؽ  لهلل 

لؿفهللي الؿـوظدهلل وبدى أكف  خص  عـقـ الذي بدفض هذا الوـظقد الػؾنػل لؿػفقم ا

  لذاتهلل ٓ  ـصب بصؾ إلقف كؾ  ـ أراده وسعك   اكون  فهلل بؼـقل  قسـك الصـهللر: 

اإل  م الؿـوظد   الؿذهب الشقعل  خص واحهلل غقد كؾلهلل فـ  بـطبـؼ عؾـك قطـب »

  كؾ ز  نهلل وٓ ع قة لف   لهللور الذي بؼقم  ف الؼطبهلل وٓ   كوظـ ر كشـػ الحؼـ يؼ 

«إحؽ م  قاسطوفو قاطـ 
(8)

. 

 

                                 
 .311ص9  ؾل جالػصقل الؿفؿة   أ قل إيؿة لؾحد الع (9)

. لعؾ الؼ رئ قهلل 88 ؼهلل ة  قسك الصهللر لؽو ب م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (8)

مػطـ إلك وجقد مؽدار  قـ هـذا الؿبحـث و بحـث اكونـ ب الـبـقةهلل وهـذا ك  ـ   ــ عؿؾقـة 

ٓ  الوؾػقؼ  قـ فؾنػة اإل داق و قـ الوشقعهلل إذ ف سػة اإل داق ٓ بعـقن كثقـدًا   إل   ـةهلل  ـؾ

هلل وإكؿـ  بحق ـقن حـقل  ـ  بنـؿك أ ـ  كوـبفؿ   – الؽ  ـل الشـقعل  ؿعـ هـ  –وجقد لفـ  

  إلكن ن الؽ  ؾهلل فؿـ  ؾغ هذه الهللرجة ك ن قطبو أعظؿهلل وكبقو  ـ إكبق ءهلل و ـع هـذا فنكـف ٓ 

بشكط أن بؽقن   حب النؾطة النق سقة. وهذا ٓ بنوؼقؿ  ع أ قل الؿذهب الشقعلهلل وٓ 

ح  ف    قئة  قعقة ارـل عشدبةهلل مـم ـ  ـلن اإل   ـة ركــ  ــ أركـ ن الـهللبـهلل وأن بصح الوصدب

اإل  م ٓ  هلل وأن بؽقن   حب النؾطة وإدارة الهللولة: وهـ  لجـل ف سـػة آرــل عشـدبة إلـك 

الؼقل   كون ب الـبقة  جداه لػ سػة اإل داقهلل  ع الؼقل   كونـ ب اإل   ـة  هللاهــة لعؾؿـ ء 

 : فـوج هذا الؿذهب الفجقـ: وهذا دلقؾ آخد عؾك  ط كف.الشقعة آرـل عشدبة



 



 

 

 انًثحث انثاَي

 أخذ انذيٍ عٍ غيز أْم انثيد 

 افتشقع افػؾسػي يف

 

بؼقم الؿذهب الشقعل آرـل عشدي عؾك آكون ب إلك أهؾ البقتهلل ذاهبو إلـك 

ًٓ لفذا  ؿ  روي  عـ أ ل عبهلل »أن هذا آمب ع أ د ٓ بنع الؿم ـ إٓ الؼبقل  فهلل  نوهلل

   جعؾ ان ٕحهلل خقدة   امبـ ع غقدكـ هلل وإن  ــ وافؼــ : خـ لػ ق ل: وان  ڠان 

«عهللوك هلل و ـ وافؼ عهللوك    ققل أو عؿؾ: فؾقف  ـ هلل وٓ كحـ  ـفؿ
(9)

. 

آعوؼ د  لكف ٓ بقجهلل عؾؿ  حقح إٓ    ُأخذ عـ أهؾ  ومن فوازم اذا اإليامن:

أ ـ  إكـف »دق ق ل: البقتهلل و  هذا الؿعـك بنوهللل الؽؾقـل  ؿ  ذكده  ـ أن جعػد الص 

« د عؾقؽؿ أن مؼقلقا  شلء    لؿ منؿعقه  ـ 
(8)

كؾ  ـلء ». وأ   الصهللوق فقدوي: 

« ـ العؾؿ وآر ر الدسؾ وإكبق ء لؿ بؽـ  ـ أهؾ هذا البقت: ففق   طؾ
(4)

. 

آخذًا لؾعؾؿ عـ غقد أهؾ البقتهلل فؾقف  ــ الشـقعة    ـلءهلل  ,ومن خافف اذا

« 
ّ
«مؽـ  ـّ  : ٓ ملخذ إٓ عـّ ڠق ل عؾل

(3)
. 

أكف ق ل:  ـ دان ان  ڠعـ أ ل جعػد » :ويروي افزوجرإي يف اذا ادعـى

« غقد سؿ ع  ـ   دق: ألز ف ان الوقف بقم الؼق  ة
(5)

 . 

                                 
 . مللقػ: الربوجدديهلل الؿطبعة العؾؿقةهلل قؿهلل  هللون.499ص 9ج  ع أح دبث الشقعة ج (9)

 .318ص8الؽ   لؾؽؾقـل ج (8)

 .884كؿ ل الهللبـ ومؿ م الـعؿة لؾصهللوق ص (4)

لهلل  مسنـة الطبــع والـشــد . مـللقػ: الحــد العــ  ؾ83ص 8ههللابـة إ ــة إلـك أحؽــ م إيؿــة ج (3)

 .9393الو  عة لمسو كة الدضقبة الؿؼهللسةهلل  شفهلل إبدانهلل الطبعة إولك: 

 .854ص9ج  ع أح دبث الشقعة لؾربوجددي ج (5)



 802 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

و   ذكده عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل  ـ وجقب أخذ الـهللبـ عــ أهـؾ البقـتهلل  بــل 

الؽوـ ب والنــة عؾـك  دٓلـة»عؾك    ذهبقا إلقف  ـ الؼقل  عصؿوفؿهلل  صدحقـ  ـلن 

«عصؿة أهؾ البقت وأعؾؿقوفؿ وافقة جهللا
(9)

الؿوؿنـؽ اـؿ ٓ بضـؾهلل »فنن  ومن ثم. 

«كؿ  ٓ بضؾ الؿوؿنؽ   لؼدآن
(8)

. 

والوؿنؽ  لهؾ البقت لقف  خصق ـ   ـز ـ  ـ هلل  ـؾ هـق أ ـد ٓ  ـهلل  ــف   كـؾ 

ؾـق  ـفؿـ   ؼ ء العكة إلك جـب الؽو ب إلك بقم الؼقؿةهلل أي ٓ بخ»ز  ن و ؽ ن: ٕن 

«ز  ن  ـ إز ـة
(4)

. 

و وك    ك ن اإل  م  ـ أهؾ البقت  قجقداهلل وهق   وجقده  حػقظ  ــ الخطـل 

اعؾـؿ »والغؾط: فنكف ٓ خقدة ٕحهلل   ففؿ الهللبـ إٓ عـ طدبؼفهلل بؼقل  قا الط يػـة: 

أن الدوابة   هدة   أخب ر أ ح  ـ   ـلن مػنـقد الؼـدآن ٓ بجـقز إٓ  ـ ٕرد الصـحقح 

صللى  هلل الذبـ ققلفؿ حجة كؼقل الـبـل ۏهلل وعـ إيؿة صلى اهلل عليه وآلله لـبل عـ ا

«اهلل عليه وآله
(3)

. 

الؾػظ الؿوش  ف   الؼـدآن ٓ بجـقز آسـوهللٓل  ـف: إٓ  عـهلل » ويؼول افبحراين:

 .(5)« ۏورود مػنقده عـ أهؾ البقت 

ك الؼـدآنهلل ف لعكة هؿ آدٓء عؾ» ويؼول ظؾم آخر من أظالم افتشقع افؽالمي:

والعــ لؿقن  ػضــؾف. فؿـــ القاجــب أن كؼوصــد عؾــك أقــقالفؿهلل وكنوضــ   نر ــ دات 

«هؿ
(6)

. 

                                 
 ۏ. مللقػ:  حؿهلل مؼل الحؽقؿهلل  مسنة آل البقـت 988إ قل الع  ة لؾػؼف الؿؼ رن ص (9)

 م.9979لؾطب عة والـشدهلل الطبعة الث كقةهلل 

 .898ص4بد لأل قـل جالغهلل (8)

 .968إ قل الع  ة لؾػؼف الؿؼ رن لؿحؿهلل مؼل الحؽقؿ ص (4)

 .3ص9الوبق ن   مػنقد الؼدآن لؾطقسل ج (3)

. مللقػ: الؿحؼؼ البحـدا,هلل محؼقـؼ ومعؾقـؼ وإ ـداف:  حؿـهلل 497ص 5الحهللايؼ الـ ضدة ج (5)

 ؿ الؿشدفة.مؼل اإلبدوا,هلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼ

 .98البق ن   مػنقد الؼدآن لؾخقيل ص  (6)



 806 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ــذا:  ــل عؾــك ه ــقع الؽ   ــب الوش ــهلل رم ــؾ البقــت ) ع ( »وق ــؽقـ  له إن الؿوؿن

«الؿقافؼقـ لفـؿ   آعوؼـ دات والعبـ دات وإحؽـ مهلل هـؿ الػدقـة الـ جقـة
(9)

. و ـ  

لقاجـب أن بحـذرواهلل وأن بحـذر آقـكاب عهللاهؿ إٓ أهـؾ البـهللع والضـ لهلل و ــ ا

 ـفؿهلل أو أن بمخذ عـفؿ  لء  ـ الهللبـهلل وبنـوهللل الشـقعة آرــل عشـدبة عؾـك هـذا 

إكــ  كــليت هــمٓء  ڠعـــ هــ رون  ـــ خ رجــة قــ ل: قؾــت ٕ ــل عبــهلل ان » ؿــ  رووه 

الؿخ لػقـ: لـنوؿع  ـفؿ الحهللبث: لقؽـقن حجـة لــ  عؾـقفؿ. قـ ل: فؼـ ل: ٓ مـلهتؿهلل 

« ـفؿهلل لعـفؿ انهلل ولعـ  ؾؾفؿ الؿشدكة وٓ منوؿع
(8)

. 

وكؿ  بحدم أخذ  لء  ـ الـهللبـ عــ أحـهلل  ــ غقـد أهـؾ البقـتهلل فنكـف بحـدم أن 

 ـ أمك ذا  هللعة فعظؿف فنكؿ  بنـعك »بعظؿ كؾ  خ لػ   طدبؼوف و ـفجف لفذا: ٕن 

«  ههللم اإلس م
(4)

. 

هـؾ الفهللابـةهلل وأن و عهلل أن قدر عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل آرــل عشـدي أهنـؿ هـؿ أ

 ـ ج كب طدبؼوفؿ ففق  ـ أهؾ الغقابةهلل  دحقا  لن  ـ ك ن  خ لػـو لؾوشـقع: ففـق 

امػؼت اإل   قة عؾك أن أ ـح ب البـهللع كؾفـؿ » ـ الخ لهللبـ   الـ رهلل بؼقل الؿػقهلل: 

كػ رهلل وأن عؾـك اإل ـ م أن بنـووقبفؿ عــهلل الـوؿؽـ  عـهلل الـهللعقة لفـؿ وإق  ـة البقــ ت 

ـ  هللعفؿ و  روا إلك الصقاب وإٓ قوؾفؿ لدددهتؿ عـ اإلبؿـ نهلل عؾقفؿهلل فنن م  قا ع

«وأن  ـ   ت  ـفؿ عؾك مؾؽ البهللعة ففق  ـ أهؾ الـ ر
(3)

. 

وعؾك الؼقل  ؽػد  ـ لؿ بؽـ  م ــو   لوشـقع الؽ  ـل موـ  ع عؾؿـ ء الؿـذهبهلل 

الؿخـ لػ ٕهـؾ الحـؼ كـ فد: فقجـب أن بؽـقن حؽؿـف حؽـؿ »بؼقل  ـقا الط يػـة: 

«الؽػ ر
(5)

. 

                                 
 .339ص 9الػصقل الؿفؿة   أ قل إيؿة لؾحد الع  ؾل ج (9)

 .499ص 9ج  ع أح دبث الشقعة لؾربوجددي ج (8)

 .53ص 9الؽ   لؾؽؾقـل ج (4)

 .39أوايؾ الؿؼ ٓت لؾؿػقهلل ص  (3)

 .445ص 9هتذبب إحؽ م لؾطقسل ج (5)



 800 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ٓ بخػك عؾك الخبقد الؿ هد القاقػ عؾـك  ـ  مظـ فدت  ـف » ويف جواار افؽالم:

الـصقصهلل  ـؾ مـقامدت  ــ لعــفؿ وسـبفؿ و ـوؿفؿ وكػـدهؿ وأهنـؿ  جـقس هـذه 

«إ ةهلل وأ د  ـ الـص رى وأكجف  ـ الؽ ب
(9)

. 

ــــ » ويؼـــول افبحـــراين: ـــف   اإلســـ م  قجـــف   ـــ فدهلل ٓحـــظ ل الؿخـــ لػ ك

«القجقه
(8)

. 

ل فؾؿ بؼـع  وؽػقد  ـ لؿ بؽـ  م ـو   لوشـقع الؽ  ـلهلل  ـؾ ذهـب وأ   الؿجؾن

«الؼقل  عهللم كػد الؿخ لػ: كػدهلل أو قدبب  ـف»إلك أ عهلل  ـ هذاهلل ق ي ً: 
(4)

. 

والؿبوهللع الؽ فد   عدف عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل هـق كـؾ  ــ لـؿ بـم ـ  ـ ٓرـل 

آ   قـة عؾـك أن  ــ امػؼـت »عشد إ    هلل أو لؿ بم ـ  ن   ة أحهللهؿهلل بؼقل الؿػقـهلل: 

أكؽد إ   ة أحـهلل إيؿـةهلل وجحـهلل  ـ  أوجبـف ان معـ لك  ــ فـدض الط عـة: ففـق كـ فد 

«ض لهلل  نوحؼ لؾخؾقد   الـ ر
(3)

. 

أن الوشقع الؽ  ل بذهب إلك أن الهللبـ ٓ بمخذ إلـك  وادراإ من ذـر ما شبق:

 ــ  الحنــ والحنـقـ وإيؿـة الونـعة»هلل رـؿ ڤعـ أهؾ البقتهلل الذبـ هؿ عؾـل 

«ولـهلل الحنــقـ م سـعفؿ  فــهللبفؿ
(5)

لجــل إلــقفؿ   ».  مكــهللبـ عؾـك أن أبؿــ   ـخص 

الهللبـهلل فلخذ فدوعف وأ قلف عـفؿ: كج   ـ عذاب انهلل و ـ مخؾػ عـفؿ ك ن كؿــ 

«أوى بقم الطقف ن إلك جبؾ لقعصؿف  ـ أ د انهلل فؿ  أف ده  قئ : فغدق وهؾؽ
(6)

. 

                                 
ــل 68ص 88م ججــقاهد الؽــ  (9) ــؼ وإ ــداف : الشــقا عؾ ــؼ ومعؾق ــللقػ: الجــقاهديهلل محؼق . م

 ش. 9468أخقكهلليهلل الطبعة الو سعة: 

 .954ص 98الحهللايؼ الـ ضدة لؾؿحؼؼ البحدا, ج (8)

 .889ص 65 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (4)

 .33أوايؾ الؿؼ ٓت لؾؿػقهلل ص  (3)

 .  61ص9عققن أخب ر الدض  ج (5)

. مللقػ: جعػد النبح ,هلل الـ  د:  ع وكقة  مون الوعؾقؿ والبحـقث 959ص    ل الوقحقهلل  (6)

 .9398اإلس  قة   الحجهلل طبع: 



 805 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

جقع إلك أهؾ البقت   كؾ  ـغقدة وغقبة اإل  م الؿفهللي ٓ مؿـع  ـ وجقب الد

وكبقدة  ـ  ـمون الـهللبـ: ٕن أحؽـ م الؿنـ يؾ الشـدعقة  نـوقف ة  ــ قبـؾ إيؿـةهلل 

 .والـؼؾ لجؿقع    ذكدوا ح  ؾ  ن داف  ـ اإل  م الؿفهللي

عؾؿـ  ملوبؾ  شؽؾ الهللبـ  بق ن  ـ مؼهللم  ـ إيؿـة » يؼول افؼيف ادرتضى:

قعة وأخذت عـفؿ الشدبعةهلل فؼهلل  ثقا  ــ ذلـؽ  ؾقات ان عؾقفؿهلل الذبـ لؼقوفؿ الش

وكشدوا    دعت الح جة إلقفهلل وكحـ آ ـقن  ـ أن بؽقن  ـ ذلؽ  لء لؿ بوصؾ  ــ  

«لؽقن إ  م الز  ن  ـ وراء الـ قؾقـ
(9)

. 

ويتضـح اـذا مـن  ,وأما افتشقع افػؾسػي ؾنكه يـاؿ  افتشقع افؽالمي متاما

 خالل:

 بقت:األمر األول: حتديد ادراإ بلال اف

 قـؿ  كجهلل الوشقع الؽ  ل بـذهب إلـك أن أهـؾ البقـت  خصق ـقـ  ـ رـل عشـد 

 أن إلـك – سـبؼ كؿـ  –إ    هلل  ـ كنؾ عؾل رضـل ان عــف. بـذهب الوشـقع الػؾنـػل 

 وأهـؾهلل الصقري البقت  لهؾ بنؿك    رؿة  ؾهلل امٓء  خصق قـ لقنقا البقت أهؾ

 البقت عؾك الحؼقؼة.

 أال افبقت من افػؾسػة:األمر افهاين: حترير موؿف 

 ؿ  مؿقز  ف الوشقع الػؾنػل عـ الوشـقع الؽ  ـل: الـذه ب إلـك أن أهـؾ البقـت 

بـػدد اإل  م عؾـل ) ع (  بق كـف البؾقـغ »هؿ  ـبع الػؾنػة والعدف نهلل بؼقل الطب طب يل: 

عـ حؼ يؼ العدف نهلل و داحؾ الحق ة الؿعـقبةهلل إذ بحوقي عؾك ذخ يد جؿةهلل ولؿ كجهلل 

«أر ر الول  لبهللبـ   ـ  ؼقة الصح  ة ثقؾف   
(8)

 . 

                                 
. مللقػ: الشدبػ الؿدمضلهلل  مسنة إسؿ عقؾق نهلل قـؿهلل الطبعـة 417ص 9الش     اإل   ة ج  (9)

 هـ.9391الث كقةهلل 

 .93ص-94الشقعة   اإلس م لؿحؿهلل حنقـ الطب طب يل ص (8)



 801 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ــف بعؿــؼ الػؽــدةهلل  ــذه  دمضــك  طفــديهلل إٓ أك ــذهب مؾؿق وإلــك الؿعـــك كػنــف ب

إن أيؿـة الشـقعة » صدح   لن جؿقع إيؿة بم ـقن  ػؾنػة اإل ـداقهلل بؼـقل   هـذا: 

هؿ النبب   هذه الحدكة الػؾنػقة فقفؿهلل فنهنؿ هؿ الذبـ كـ كقا بضـؿـقن أحـ دبثفؿ 

ـــ هتؿ أســـؿك وأدق  نـــ يؾ الحؽـــؿ وأ ـــوفؿ واحوج جـــ هتؿ وخط   ـــ رهؿ وأدعق خب

«اإللفقة
(9)

. 

ــف الوشــقع الػؾنــػلهلل بحــوج أ ؾــل  ؿــ    الؽوــب  ــهلللقؾ لؿــ  بــذهب إلق و  الو

أّ ـ  ققلـف »الشقعقة  ـ رواب ت  ـنق ة إلقفؿهلل مغؾـق    قـ ن  ـدمبوفؿ العؾؿقـةهلل قـ ي ً: 

كنـدت لـل القسـ دة رـّؿ جؾنـت عؾقفـ هلل  الهللاّل عؾك ذلؽهلل فؽثقد  ـف ققلـف لـق ڠ

لؼضقت  قـ أهؾ الوقراة  وقراهتؿهلل و قـ أهـؾ الز ـقر  ز ـقرهؿهلل و ـقـ أهـؾ اإلكجقـؾ 

 نكجقؾفؿهلل و قـ أهؾ الػدق ن  ػدق هنؿ... و عؾقم أّن هذه القسعة والؼهللرة   العؾـقم 

«ٓ مؽقك ن إٓ  ـ الؽشػ واإللف م الؿنّؿك   لعؾؿ الؾهلل,
(8)

. 

فقذهب إلك أن سبب جفؾ  ـ جفؾ كقن أهؾ البقت هؿ الؿصهللر  يوأما اخلؿقـ

عهللم آط ع عؾك الؿع رف اإللفقـةهلل و ـ  روي عــ »الحؼقؼل لؾعؾقم الػؾنػقة: هق 

هق الذي: أدى إلك كنب كؾ فؾنػة إلـك الققكـ ن: وعـهللا الحؽؿـ ء  ۏالؿعصق قـ 

«اإلس  ققـ م  عقـ لؾحؽؿة الققك كقة
(4)

. 

الػدق  ـقـ الؿـلرقرات عــ إكبقـ ء وكوـب الحؽؿـ ءهلل » كؿ  كجهلله بذهب إلك أن

إكؿــ  هــق   آ ــط ح ت واإلبجــ ز والوػصــقؾ فؼــطهلل  ثؾؿــ  أن الػــدق  ــقـ الػؼــف 

وإخبــ ر الخ  ــة   لػؼــف هــق   آ ــط ح ت واإلبجــ ز والوػصــقؾ أبضــوهلل ٓ   

«الؿعـك
(3)

. 

                                 
 .49رح ب هنج الب غة لؿدمضك  طفدي ص   (9)

 .889ص-888ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص  (8)

 .348آداب الص ة لؾخؿقـل ص (4)

 .848ص -847الؿدجع الن  ؼ ص (3)



 802 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ه  ـ  ـقعة عؾـل فنن كؾ  ـ آ ـ  ػؾنػة اإل داق: ففق   حؼقؼة أ د وظذ اذا

ـذبـ كثقـد  ــفؿ »هلل بؼقل الخؿقـل: ڤ ـّ اـمٓء العدفـ ء والحؽؿـ ء الا ٓ منقء الظ

  ـ أ ل ط لب وأوٓده الؿعصق قـهلل 
ّ
هلل وس ك طـدبؼوفؿ  ۏ ـ خؾاص  قعة عؾل

«والؿوؿّنؽقـ  قٓبوفؿ
(9)

. 

       

ػلهلل وإذا    مل ؾــ  اكؼنـ م الوشـقع آرــل عشـدي إلـك مشـقع ك  ـل وآخـد فؾنـ

ؾســجد أهنـام يتػؼـان ظـذ  ؼ ركقـ  قـفؿ   ـ حقث محهللبهلل  ـ بمخذ عـف الـهللبـ: 

 أمرين:

 أن الهللبـ ٓ بمخذ إٓ  خص  عصقم. األول:

أكف ٓ بوحؾك   لعصؿة إٓ أهؾ البقت: فقجب أخذ الهللبـ عـفؿ دون  ــ  افهاين:

سقاهؿ
(8)

. 

 رؿ افكققا  عهلل ذلؽ   محهللبهلل الؿداد  لهؾ البقت.

هــب الوشــقع الؽ  ــل إلــك أن أهــؾ البقــت  حصــقربـ  ؿـــ ربوــت لــف فبقـؿــ  ذ

العصؿة   لـص: فقجب أخذ الهللبـ عـفؿ. ذهب الوشقع الػؾنػل إلك أن أهؾ البقـت 

قؾنـقف  إ ـداقق : ٕكـف اـذا ف  ـ ر  ــ كـؾ هـؿ -والـهللبـ العؾـؿ عـفؿ بمخذ الذبـ-

قبة هل اإلبؿ ن بؽقن  ـ أهؾ البقت   لـنب الؿعـقي الؼ يؿ عؾك وجقد  ـ سبة  عـ

   لعدف ن.

و   ذهب إلقف الػدبؼ ن ٓ بد طف را ط أققى  ـ كقكف خطئـو واضـح : لؿخ لػوـف 

لؾغــة العد قــة الوــل مؿـــع حصــد أهــؾ البقــت  ــ رـل عشــد إ   ــ . كؿــ  مؿـــع أن بؽــقن 

الؿشــ رك لشــخص  ـــ إ ــخ ص   أ ــد  ـــ إ ــقر هــق  ـــ أهــؾ  قوــف  ــ لؿعـك 

«أهؾ الدجؾ: زوجفهلل وأخص الـ س  ف»ـهلل بؼ ل: الحؼقؼل الؿوب در إلك الذه
(4)

. 

                                 
 .46 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (9)

ة عـهلل الشقعة آرـل عشـدبةهلل وهـق أ ـؾ بعورب الؼقل  عصؿة إيؿة  ـ أ قل اإلبؿ ن   إل    (8)

ل ط ع عؾك  ـ قشة أققال الشقعة  عصؿة إيؿة اكظد: كؼـهلل إ ـ عدة لؾشـقعة آرــل  ف سهلل.

 .396ص -439عشدبة    نللة اإل   ة لؾب حث ص

 .89ص3العقـ لؾخؾقؾ  ـ أحؿهلل ج (4)



 856 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وإذا  ــ  مل ؾـــ   ققــػ الوشــقع الؽ  ــل  ؿــ  فعؾــف الوشــقع الػؾنــػل  ـــ  قافؼــة 

لؾػ سػة   عؼ يهللهؿ: فنكـ  كجهلل الؿدجع الشقعل آبة ان حنـقـ الربوجـدديهلل الـذي 

هلل وهل الؼقل بقافؼفؿ    ؼ لوفؿ الاول هل كػد  دبح»بذكد أكف ٓ بظـ أكف بقجهلل  ـ 

 قحــهللة القجــقد الؿبوـــل عؾــك إربــ ت إعقــ ن الث  وــةهلل والصــقر العؾؿّقــة. و  لجؿؾــة 

«ف لؼقل  ؽّؾ  ـف   خ لػ لضدورة  ذهب اإل   ّقة
(9)

. 

وكذلؽ الحـد العـ  ؾلهلل الـذي ألـػ   هـذا رسـ لة  نـوؼؾةهلل كـ قش فقفـ  أكصـ ر 

ـ خـقاص الشـقعة   الـدد الوصقف الػؾنػلهلل  بقـو أكف لـؿ بؼـؿ  وللقػفـ  إٓ لدغبـة  ـ

لؿ  رأبت كثقدا  ـ ضعػ ء الشقعةهلل قهلل خدجـقا »عؾك الصقفقةهلل بؼقل   أول رس لوف: 

عـ طدبؼ قهلل  يفؿ وأيؿوفؿ   أحؽ م الشدبعةهلل وسؾؽقا  ن لؽ أعهللايفؿ الؿع كهللبـ 

  أحؽ م الهللبـ: ف  وـهللعقا ٕكػنـفؿ منـؿقة دبـقـةهلل  ۏالذبـ مدكقا الدجقع إلقفؿ 

هلل الــذبـ هــؿ خقــد الرببــة:  ۏقة ولــؿ بـونــبقا إلــك الـبــل وإيؿــة فونــؿقا   لصــقف

ف ســوؾزم ذلــؽ  قافؼــة آعوؼــ د وإعؿــ ل  ـــ هــمٓء الضــعػ ء ٕولئــؽ إعــهللاء 

إ ؼق ء حقث ك كقا بغدون الـ س  ن ف ر الوؼـقى واسوشـع ر الزهـهلل   الـهللكق  زبـ دة 

د ســؾقك مؾــؽ  ـــ ذلــؽهلل وك هقــؽ  ــف دلــق  عـــ فنــ  ۏعؿــ  كــ ن بظفــده إيؿــة 

الؿن لؽ... جؿ عة  ـ إ ح ب الوؿنقا  ـل مللقػ رس لة   هذا الب ب موضـؿـ 

كشػ أكثد مؾؽ الخق ٓت وإ ط ل    زخدفـقه  ــ الؿحـ ٓتهلل وإن كـ ن أكثـدهؿ ٓ 

بدجك  ـف آق عهلل وٓ بوصقر  ـف الوق ة وآرمـهللاع: لؿـ  أ ـد ت قؾـقاؿ  ــ حـب 

عض أمب عفؿهلل وبؿوـع  ـ قل الشـقعة حدسـفؿ ان هذا آ وهللاعهلل لؽـ لقـؽشػ ذلؽ لب

 ـ أمب عفؿهلل وبقفؼفؿ ان لإلعداض عـ إغداض الهللكقـة الهللكققبـةهلل وبــ لقا النـق دة 

  لنع دة والـشلة إخدى إخدوبةهلل فدأبت ذلؽ عؾل  ـ أعظـؿ الػـدوض القاجبـة 

أجـهلل  ـهللا  ــ  وح لت  قـل و قـف العقايؼ الؿ كعة والؿقاكع الغ لبة هلل رـؿ عـ ود,هلل فؾـؿ

«اإلج  ة هلل فشدعت فقف  راجق   ـ ان الوقفقؼ لؾصقاب واإل   ة
(8)

. 

                                 
 .536ص 4مػنقد الصداط الؿنوؼقؿ لؾربوجددي ج (9)
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 قؿهلل إبدان. -الحنقـل والشقا  حؿهلل دروديهلل دار الؽوب العؾؿقة 



 858 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 ـــ هــمٓء الــذبـ بصــدفقن أعؿــ رهؿ فقؿــ  بعــقد  كؿــ  معجــب  حنـــ إ ــقـ

  لضدر  ـ اعوؼ دات ف سـهللةهلل ٓ  نـوـهلل لفـ  إٓ  ـ  هـق  قجـقد   فؾنـػة أف طـقنهلل 

قدهلل وكـقن الؿعـ د روح كقـ  ٓ  مكهللًا عؾك أهنـ  أقـقال مجـد إلـك الؼـقل  قحـهللة القجـ

جنؿ كق 
(9)

. 

بذهب  عض عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل الؿوـلخدبـهلل إلـك أن إحـهللى  ويف اذا ادسار

الوصقف الـظـدي الـذي بؼـقل إن إرض ٓ بؿؽــ أن »آف ت الؿذهب الشقعل هل: 

مخؾق  ـ حجة نهلل رؿ إكف وإن لؿ بعورب حجة ان هق انهلل إٓ أكف بعطل لـف  ـ حق ت 

 رؾة لؼهللرات ان وأفع لفهلل وحجة ان هذا الذي بطؾؼ عؾقف الوصقف الـظدي عبـ رة  ؿ

اإلكن ن الؽ  ؾ أو الؼطبهلل بوط  ؼ مؿ  و  ع الؿػفقم الوػقبضل لإل   ةهلل وقهلل مطـقر 

أن الوصـقف وإحـهللى قـداءيت الوشـقع قـهلل دعـؿ  والحاصلالؿػفق  ن  شؽؾ  شـككهلل 

اههلل ومؼهلل   ومطقرا   «عوأحهللهؿ  أخد وققا
(8)

. 

وبعورب النقنو ,  ـ أ دز عؾؿ ء الوشقع الؽ  ل الدافضقـ لؾػؾنػة اإل ـداققة: 

ولؽقن النقنو , أعظؿ  دجعقة  قعقة  ع  دةهلل فنـنقق    وجـف إلقـف   هـذاهلل  ـع 

الن م عؾقؽؿ ورحؿـة ان و دك مـفهلل و عـهلل: فنكـف بظفـد »رده عؾك  ـ اسوػو ه  طقلف: 

وسط الشب ب   الحقزات العؾؿقة أو غقده  بـهلّلعقن   قـ الحقـ وأخد أ خ ص  

أهنؿ بوصػقن   لعدف ن و ػ ء الب طـ وبزعؿقن ٕكػنفؿ  ؼ   ت   الؼـدب  ــ ان 

  وبؼقلقن أن رس لوفؿ هل مقجقف الؿجوؿع إلك ان   ٕذك ر وإوراد والؿج لف

ؿهلل   الخ  ةهلل ولقحظ أكـف قـهلل بنـوجقب لفـؿ جؿـع  ــ الشـب ب مصـهللبؼو لـهللع وبف

حقـ بـظد آخدون إلك هذه الوصدف ت والحدك ت  عـقـ الدببـة والشـؽهلل ففـؾ بجـقز 

آعوؿ د عؾك أ ح ب هـذه الـهللع وى والثؼـة اـؿ والعؿـؾ  ق ـ ب هؿ وآسـوج  ة 

لفــؿهلل أو بجــب الحــذر  ـــفؿ وآ وعــ د عـــفؿ ؟ أفوقكــ   ــلجقربـ وحػظؽــؿ ان عــزًا 

 و ـ رًا وجؿع  ـ ط ب الحقزات العؾؿقة. 

                                 
. مللقػ:  حنـ إ قـهلل محؼقؼ ومخدبج : حنـ إ قـهلل دار 363ص 6اكظد: أعق ن الشقعة ج (9)

 دار الوع رف لؾؿطبقع تهلل  قدوتهلل لبـ ن.
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ٓ  ؽ   أكف بـبغل لؽؾ  م ـ العـ بة  وزكقة الـػف وهتـذببف  عــ  سؿه تعاػ:ب

الخص ل الدذبؾة والصػ ت الذ قؿـة ومحؾقوفـ   ؿؽـ رم إخـ ق و ح  ـهلل الصـػ ت 

اسوعهللادًا لط عة ان معـ لك وحـذرًا  ــ  عصـقوفهلل إٓ أن النـبقؾ إلـك ذلـؽ  ـ  ورد   

ر الؿقت وفـ ء الهللكق  وعؼب ت أخـدة  ــ الؽو ب العزبز والنـة الشدبػة  ـ اسوذك 

الربزخ والـشقر والحشد والحن ب والعدض عؾك ان مع لكهلل ومذكد أو  ف الجــة 

وكعقؿف  وأهقال الـ ر وجحقؿف  وآر ر إعؿ ل وكو يجف هلل فـنن ذلـؽ  ؿـ  بعـقـ عؾـك 

 وط عوف والوققل عـ القققع    عصقوف وسخطف كؿ  أو ك  ف إكبق ء مؼقى ان 

وعؿؾ  ف العؾؿ ء الد  كققن جق ً  عهلل جقؾهلل وهـذا طدبـؼ واضـح ٓ  ۏوإو ق ء 

لبف فقفهلل وٓ عذر لؿـ مخؾػ عـفهلل وإكؿ  بعدف حـ ل الؿـدء  ؿؼـهللار مطـ  ؼ سـؾقكف 

 ع هذا الـفج وعهلل فهلل فنن الدج ل بعدفقن   لحؼ و ـ عدف الحؼ   لدجـ ل وقـع   

 الػوـة وضؾ عـ سقاء النبقؾ.

عـ  عض أهـؾ الجفـؾ  ؿــ ببوـهللع اـقاه أ ـقرًا  ڠلؿم ـقـ وقهلل حذر أ قد ا

إكؿ   ـهللء وقـقع الػـوـ »وبزعؿ أكف  ـ العؾؿ ء فقجؿع حقلف فدبؼو  ـ الجف ل ق ي ً : 

ًٓ عؾك غقد  أهقاء موبع وأحؽ م مبوهللع بخ لػ فقف  كو ب ان وبوقلك عؾقف  رج ل رج 

ؾـك الؿدمـهللبـهلل ولـق أن دبـ انهلل فؾق أن الب طـؾ خؾـص  ــ  ـزاج الحـؼ لـؿ بخـػ ع

الحؼ خؾص  ـ لبف الب طؾ ٓكؼطعت عـف ألنـ الؿع كهللبـهلل ولؽــ بمخـذ  ــ هـذا 

ضغث و ـ هـذا ضـغث فقؿزجـ نهلل ففـ لـؽ بنـوقلك الشـقط ن عؾـك أولق يـف وبـجـق 

الذبـ سبؼت لفؿ  ــ ان الحنــك و ــ ع يـؿ أهـؾ الـهللع وي الب طؾـة  بـ لغوفؿ   

 معـ لك  ـف ومقجقـف أخـدبـ إلـك الغؾـق فـقفؿ مزكقة أكػنفؿ عؾـك خـ ف  ـ  أ ـد ان

ــ ء   اســوـب ط إحؽــ م الشــدعقة  ــهللى الػؼف ــة ل ــ هج الؿعدوف وآســوغـ ء عـــ الؿـ

ودعقى القققف عؾقف  وعؾك   ك هت   ـ طدبؼ إ قر الب طـقة والوصهللي لؾػوق   ـ 

ــوعؾؿهلل والؿــقا ــهلليقـ   الوعؾــقؿ وال ــة لفــ  واســوغ ل الؿبو ٓة غقــد اسوحصــ ل إهؾق

الخ  ة لؿـ أذعــ اـؿ والؿعـ داة  ـع  ــ لـؿ بجـد عؾـك طـدبؼوفؿ والقققعـة فـقؿـ 
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اكنؾا  ـفؿ  عهلل اإلبؿ ن اؿ وسؾقك سبؾ غقد  وع رفف ل  وق ز عـ غقدهؿ  ــ أهـؾ 

العؾؿ وع  ة الـ س والؿب لغة   آعوؿ د عؾك الؿـ  ـ ت و ـ  بـهلّلعقن مدايقـف لفـؿ   

بف والزي والؿظفد عـ أخدبـهلل مؿنؽو    عضف الح ٓت الؿعـقبة والوؿقز   الؾ

 لكف عؿؾ  لرقر  ـ غقد   حظة الجقاكب الث كقبة الول بؼهللره  الػؼف ء    ثؾ ذلـؽهلل 

و ـ مؾؽ الع يؿ آ وهللاع   الهللبـ والوق قة   لدب ض ت الول لؿ معفـهلل  ــ إكبقـ ء 

 صـ در غقـد  قرققـة وآسوـ د فقؿ  بهلّلعل اسوحب  ف إلك    ورد    ۏوإو ق ء 

«مذرعو   لون  ح   أدلة النــهلل وأبضو الولرد  لهؾ الؿؾؾ وإدب ن إخدى
(9)

. 

سـؿعـ  أن   هـذه » بقـام يؼول ادرجع افشقعي حمؿد بـن إشـحاق افػقـاع:

الحــقزة الؿب ركــة بــهللرس العدفــ ن عؾــك ضــقء كوــ ب ا ـــ عد ــلهلل وهــذا خطــد عؾــك 

ؾ  ـ قدأ هذا الؽو ب بعوؼهلل أكف زكهللبؼ وٓ إبؿ ن الحقزة وٓ سقؿ  عؾك  ب  ـ هلل فنن ك

لف   ن مع لك ومؼهللسهلل ف لعدف ن هق  عدفة إحؽ م اإللفقـة وهـق العدفـ ن الحؼقؼـلهلل 

والعؿؾ اـ  فنكـف هـق حؼقؼـة الوؼـقى الـذي أ ـ ر إلقـف  ملسو هيلع هللا ىلصوهق  عدفة فؼف آل  حؿهلل 

الوؼـقى  وقهلل فند   الدوابـ ت حؼقؼـة. ﴾ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    ﴿مع لك  ؼقلف: 

 ــ ٓلوزام   لقاجبــ ت اإللفقــة وآجوـــ ب عـــ الؿحد ــ ت ك فــةهلل هــذه هــل حؼقؼــة 

الوؼــقىهلل وأ ــ  العدفــ ن  ؿعـــك كشــػ الحؼــ يؼ ورفــع النــو ر عـــ القاقــع كؿــ  هــق 

« صطؾحفؿ  جدد وهؿ وخق ل وٓ حؼقؼة وٓ واقع لف
(8)

. 

 ـداققةهلل وقهلل وجهلل  ـ  قـ عؾؿ ء الوشقع الؽ  ـل  ــ امجـف   كؼـهلل الػؾنـػة اإل

وإ طــ ل  ــ  وقــع  ـفــ   ـــ مــلرقد عؾــك عؼقــهللة الشــقعة آرـــل عشــدبةهلل إلــك كؼــهلل  ــ    

 . ت منفؿ   الكوبج لفذه إفؽ رالؿذهب الشقعل  ـ رواب

                                 
 ققــــع  ؽوــــب ســــؿ حة الؿدجــــع الــــهللبـل إعؾــــك آبــــة ان العظؿــــك عؾــــل النقنــــو ,:  (9)

www.sistani.org. 

 .lfayadh.org.ar:  ققع  حؿهلل إسح ق الػق ض (8)
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الحؼقؼة هل أكــ  كؾوؼـل   كوـب إح دبـث »و دادك  هـ :  قسك الصهللر الؼ يؾ: 

ــ  رايحــة ــث بنوشــؿ  ـف ــدهؿ  لح دب ــهلل غق ــ  عـ ــهلل الشــقعة كؿ ــة  قضــقحهلل  عـ الب طـق

و لح دبـث مــهللل عؾــك  غـ ٓة وغقدهــ هلل ولؽـــ الؿـصـػ الؿول ــؾ فقفــ  و  إســـ ده  

بعدف عهللم  حة هذه إح دبث وبضعػف . ف لؽ    ث ً 
(9)

هلل وهق أهؿ كو ب حهللبث 

عـهلل الشقعةهلل حقـؿ  بشدحف وبشدح أح دبثف الؿحهللث الؽبقد  حؿهلل   قد الؿجؾنل   

 قدًا  ـ هذه إح دبث وبضعػف .كو ب  دآة العؼقلهلل بـ قش كث

                                 
هللى الشـقعة آرــل هـ ك العهللبهلل  ـ رواب ت الغؾق الؿنفؿة   وجقد امج ه فؾنـػل إ ـداقل لـ (9)

عشدبةهلل وهل رواب ت  قجقد   الؽ  هلل وفقؿ  دوكف  ـ كوـب الشـقعةهلل و ــ هـذه الدوابـ ت: 

: بـ   حؿـهلل إ, خؾؼوـؽ وعؾقـ  كـقرا ق ل: قـ ل ان  ڠققل الؽؾقـل: )) عـ أ ل عبهلل ان 

بعـــل روحــ   ــ   ــهللن قبــؾ أن أخؾــؼ ســؿ وايت وأرضــل و عد ــل و حــدي فؾــؿ مــزل هتؾؾـــل 

رؿ جؿعت روحقؽؿ  فجعؾوفؿ  واحهللة فؽ كـت مؿجـهلل, ومؼهللســلهلل وهتؾؾــلهلل رـؿ  ومؿجهلل,هلل

قنــؿوف  رـوــقـ وقنــؿت الثـوــقـ رـوــقـ فصــ رت أر عــة  حؿــهلل واحــهلل وعؾــل واحــهلل والحنـــ 

والحنقـ رـو نهلل رؿ خؾؼ ان ف طؿة  ـ كقر ا وهللأه  روح      هللنهلل رـؿ  نـحـ   قؿقــف فلفضـك 

قـ ل : إن ان  . و ثؾ هذا ققلف: )) عـ أ ل عبـهلل ان 331ص 9الؽ   لؾؽؾقـل ج كقره فقـ  ((

ك ن إذ ٓ ك ن فخؾؼ الؽ ن والؿؽ ن وخؾؼ كقر إكقار الذي كـقرت  ــف إكـقار وأجـدى فقـف 

 ـ كقره الذي كقرت  ـف إكقار وهق الـقر الذي خؾؼ  ـف  حؿـهللا وعؾقـ  . فؾـؿ بـزآ كـقربـ 

. كؿ  زعؿ أن جعػد الص دق قهلل 338ص 9لؾؽؾقـل ج أولقـ هلل إذ ٓ  لء كقن قبؾفؿ  (( الؽ  

وعكمـف الفـهللاة الؿفوـهللبـهلل فؽـ كقا  صلى اهلل عليه وآلله ق ل: )) إن ان أول    خؾؼ خؾؼ  حؿهلل 

أ ب ح كقر  قـ بهللي ان. قؾت: و   إ ب ح ؟. ق ل:  ؾ الـقر أ هللان كقراكقة    أرواحهلل وكـ ن 

ن بعبـهلل انهلل وعكمـف ولـذلؽ خؾؼفـؿ حؾؿـ ءهلل  مبهللا  دوح واحهللة وهـل روح الؼـهللسهلل فبـف كـ 

عؾؿ ءهلل  درةهلل أ ػق ءهلل بعبهللون ان   لص ة والصقم والنجقد والونـبقح والوفؾقـؾهلل وبصـؾقن 

 .338ص 9الصؾقات وبحجقن وبصق قن (( الؽ   لؾؽؾقـل ج

قـ ل: قـ ل رسـقل ان  ۏوروى الصهللوق)) عـ الص دق جعػد  ـ  حؿهللهلل عــ أ قـفهلل عــ جـهلله 

: خؾؼ كقر ف طؿة عؾقفـ  النـ م قبـؾ أن مخؾـؼ إرض والنـؿ ء ((  عـ , ليه وآلله صلى اهلل ع

أكـف قـ ل: إن ان  ۏ. وروى أبضو )) عــ عؾـل  ــ أ ـل ط لـب 496إخب ر لؾصهللوق ص 

  قبــؾ أن بخؾــؼ النــؿ وات وإرض والعـــدش  صلللى اهلل عليلله وآللله   خؾــؼ كــقر  حؿــهلل

 .416 , إخب ر لؾصهللوق ص والؽدسل والؾقح والؼؾؿ والجـة والـ ر ((  ع



 856 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وقهلل ورد   كوب الدج ل الؿعوربة كؼهلل إسـ د الؽ   وسـ يد الؽوـب الؿعوـربة  ــ 

ــد  ـــ هــذه إح دبــث. ولعــؾ  إح دبــث  ؿــ  بطؿــئـ الؼــ رئ إلــك اخــو ف الؽثق

إح دبث الول مبحث   عهللد إيؿة آرــل عشـد ومـذكد أن اخوقـ ر هـذا العـهللد هـق 

النؿ ء وعهللد الشـفقر وعـهللد القــ  قع الؿوػجـدة  ــ الحجـد  عصـ   لؽقكف عهللد أ داج

 قسكهلل وكؾف  ارـو  عشدهلل هذه إح دبث  ـ أوضح هـذه الؿخوؾؼـ ت. والؿطـ لع   

«الؽوب الـ قهللة والش رحة لؾؽ   ولغقده  بدى  قضقح    قؾـ ه
(9)

. 

بهلل الؿذكقرة   كوب الؿذه  قـؿ  بوجف  حنـ كهللبقر إلك محؾقؾ رواب ت الغؾق

 ق ي :

 اـاك كؿطان من افرواياىل افباؿقة يف  امقعـا افروائقة ظن أوفئك افغالة:»

الدواب ت الول كجهلل اسؿ أحهلل الغ ة   سؾنؾة سـهلله هلل وهذا الـؿط  افـؿط األول

 ـ الدواب ت بؿؽـ الوعدف إلقف  نفقلة   لدجقع إلك ققاعـهلل عؾـؿ الدجـ لهلل إن عـهللد 

هلل الغـ ة لـقف   لؼؾقـؾ  ـع إسـػهلل  ـؾ إن كوبــ  الدواب ت الول   سؾنؾة سـهلله  أح

الدوايقةهلل  ـذ الؼدن الدا ع الفجدي فؿ   عـهللهلل لـؿ مــؼا  ــ  ثـؾ مؾـؽ الدوابـ تهلل هـذا 

عؾك الدغؿ  ـ أن  ثؾ مؾؽ الدواب ت ٓ مقجهلل ضؿـ إ قل إر عؿئة الول ُكوبـت 

  خط الداوي إ ؾل الذي سؿع الدوابة  ب  دة  ـ اإل  م.

لدواب ت الغ ة هل الدواب ت الول لؿ بوؿ وضع  وـف  فؼطهلل  ؾ مـؿ  ينافـؿط افها

مؾػقؼ ووضع سـهلله  أبضوهلل وٓ بظفد اسؿ واضع النـهلل   سؾنؾة النــهللهلل   القاقـع 

لؼهلل دس الغ ة  ؿؽـدهؿ وحقؾـوفؿ الب رعـة روابـ هتؿ الؿقضـقعةهلل   رـ بـ  الدوابـ ت 

«الؿعوربة الؿـؼقلة عـ إيؿة
(8)

. 

                                 
 .88 ؼهلل ة  قسك الصهللر لؽو ب م ربا الػؾنػة اإلس  قة لفـدي كقر  ن ص (9)

 .963مل  ت    ص در العؼ يهلل الهللبـقة لؿحنـ كهللبقرهلل  طبقع  ع الؼداءة الؿـنقة ص (8)



 850 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

 ـ هذا الحصدهلل وإكؿ  كـ ن الؼصـهلل الوؿثقـؾ  ـبعض أعـ م الوشـقع ولقف الؿداد 

الؽ  ل الؿولخدبـهلل  ؿـ بدفض الػؾنػة اإل داققةهلل وإٓ فؾق  حثـ    أع م الوشقع 

الؽ  ل الؼهللا ك: فنـجهلل العهللبهلل  ـ أقـقالفؿ   هـذا الؿجـ لهلل و ــ أ ـفد هـمٓء: 

الصهللوق. والؿػقهلل. والطقسل. والحؾل. والؿجؾنل. وغقدهؿ
(9)

. 

وإذا    أردك  أن كنوشفهلل   لقاقع الذي ع  ف ف سػة الشقعة آرـل عشـدبة عؾـك 

القضـع »أن الػؽد العدف , ك ن فؽدًا  ح ر وهلل فنـجهلل  ـ  بشـفهلل لــ : بؼـقل كقر ـ ن: 

الؿعؼهلل الؿحزن الـذي واجـف  ـ   ـهللرا وكثقـد  ــ الؿػؽـدبـ قبؾـف و عـهللههلل ك لنـقهلل 

بؾف  ث رة قدونهلل هق أن هـمٓء الؿػؽـدبـ كـ كقا حقهللر أ ؾل  ث  الذي ك ن بعقش ق

«عدضة لؾحؿ ت والوفؿ  ـ قبؾ أ خ ص ك كقا بنؿقن  ثؾفؿ  قعة 
(8)

. 

أكـف كـ ن   الـهللكق  »و   ذكد كقر  نهلل قهلل أ  ر إلقف الشـقدازي  ؼؾؿـفهلل عــهلل   ذكـد 

عـهلل   هللة  هللبهللة كئقب  حزبـ هلل    ك ن لف عـهلل الـ س رمبة أدكك  ـ آح د طؾبة العؾؿهلل وٓ

«قهللر أقؾ  ـ م  قذهؿ -الذبـ أكثدهؿ أ ؼك  ـ الجف ل  -عؾؿ يفؿ 
(4)

. 

 

 

 

                                 
ن ل ط ع عؾك مػ  ـقؾ أقـقال هـمٓء اكظـد:  ـفـ ج الرباعـة    ـدح هنـج الب غـة لحبقـب ا (9)

 .313ص-468ص94الخقيل ج

.  طبقع ضـؿـ فؾنـػة 993 ؼ م  هللر الهللبـ الشقدازي   الػؾنػة اإلبداكقة لفـدي كقر  ن ص (8)

 ــهللر الؿوــللفقـ الشــقدازي الؿبــ , والؿدمؽــزات.  جؿقعــة  ــ حثقـهلل الـ  ــد: دار الؿعــ رف 

 م.8118الحؽؿقةهلل سـة الطبع: 

 .396الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص  (4)



 

 

 

 

 

 

 انفصم انخامس:
 اد في انرشيع انفهسفيــانًع

 عُذ االثُي عشزيح
 

 وؾقه مبحهان:

  امل يف افتشقع افػؾسػيــأبدية افع: األولادبحث. 

  :مػفوم افقوم اآلخر يف افتشقع افػؾسػي.ادبحث افهاين 

 

 



 



 

 

 انًثحث األٔل

 أتذيح انعانى في انرشيع انفهسفي

 

هذه الؿنللة  ـ الؿن يؾ الول معهللدت فقف  أققال الشقعة آرــل عشـدبةهلل فبقـؿـ  

كجــهلل الوشــقع الؽ  ــل بــذهب إلــك أن العــ لؿ الؿــ دي ٓ  ــهلل أن بػـــل. كجــهلل الوشــقع 

: اســوؿدار الػؾنــػل بــذهب إلــك أن العــ لؿ الؿــ دي عــ لؿ أ ــهلليهلل والؿــداد   ٕ هللبــة

القجقد   أز ـة غقد  وـ هقـة   ج كـب الؿنـوؼبؾهلل  حقـث ٓ بؽـقن العـ لؿ  ؾحققـو 

  لػـ ء
(9)

. 

وعـهلل البحث    ذهب  مسـف فؾنـػة اإل ـداق: كجـهلله بـذهب إلـك أن العـ لؿ 

إن الع لؿ أمك إلـك القجـقد  خؾققـو حقـو  قهق ـو  ـ لدوح »ع لؿ حلهلل حقث بؼقل: 

«اإللفقة  هللقووالعؼؾ  ـ ِقَبؾ العـ بة 
(8)

. 

كجـهلل أف طـقن بجقـب عــ هـذا النـمال    حـ ورة  ؟وفؽن اـل يؿـوىل افعـامل

الع لؿ بد هلل   ز ــ واحـهلل  ؼـقة إلفقـة خ رجقـةهلل وبوؾؼـك حقـ ة » قلقوقؽقسهلل ق ي : 

«جهللبهللة وخؾقدا  ـ بهلل الؿبهللع الؿجهللدة
(4)

. 

هلل ففــذا وقـهلل اكوؼؾــت آراء أف طــقن الػؾنــػقة إلـك ف ســػة اإل ــداق اإلســ  ققـ

هلل وهـذا الػـقض النفدوردي  بعؾؾ الؼقل  ل هللبة الع لؿهلل  لكـف فـقض  ــ فـقض ان 

 . قجقدًا: ك ن الػقض  قجقداً  هلل فؿوك ك ن الدب   زم   وجقده ن 

                                 
 .5اكظد: الوعدبػ ت لؾجدج , ص (9)

 .393ص5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (8)

 .945ص8 ح ورة  قلقوقؽقس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)



 816 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

الػقض أ هلليهلل إذ الػ عؾ ٓ بوغقد وٓ بـعهللمهلل فقهللوم الع لؿ » يؼول افسفرورإي:

« هللوا ف
(9)

. 

فؾنـػة اإل ـداق أ ـهللي القجـقدهلل ٓ  ـهلل  ــ الوػوـقش و عهلل أن عدفـ  أن الع لؿ   

والوـؼقب    عوؼـهلل ف سـػة اإل ـداق  ــ الشـقعة آرــل عشـدبة: لــظـد هـؾ قـهلل قا 

الهللبـ اإلس  لهلل أم أهنؿ قهلل قا فؾنػة اإل داقهلل ومبـقا أققال أف طـقن. الحـؼ أهنـؿ 

قل الصـهللر لؿ بؾؼقا لـصقص القحل   ٓهلل  ؾ أخذوا  ؿ  قدره أف طـقن  ــ قبـؾهلل بؼـ

ف لؽقن  ــذ  هلليـف وحوـك هن بوـف قـهلل أوجـهلل  ـنرادة إلفقـة واحـهللة  نـقطةهلل »الشقدازي: 

«أوجهللت  قئو ٓ بؼبؾ الـف بة
(8)

. 

القجقد  ـ حقث هـق وجـقد لـقف  ؼ  ـؾ لؾعـهللم لذامـفهلل » ويؼول حقدر اآلمع:

«وكؾ    لقف  ؼ  ؾ لؾعهللم لذامفهلل ففق واجب القجقد لذامف
(4)

 . كؿ  بؼقل   مػنقده:

«الؿؿؽـ ت غقد ق  ؾة ل كوف ء أ  هلل   ّمػ ق العؼ ءهلل و  ّمػ ق الؿحؼؼقـ أبض »
(3)

. 

   لؿــ   وبـقــو – الؿقجـقدات لػـــ ء مػنــقده   –وأ ـ  الػــقض الؽ  ــ , فـجـهلله 

 حقـثهلل  نـوؿد ومطـقر مغقـد  هلل أزلقة   دة الؿ دة أن  ـهلل اإل داقل أف طقن  ذهب

«أخد  وعّقـ ت معّقـ مف مـؼؾب  ؾ عهلل وهلل بـؼؾب ٓ الؿوعّقـ القجقد»: بؼقل
(5)

. 

وهذا الوػنقد اإل داقلهلل مػنقد كجهلله عـهلل الخؿقـلهلل وإن ك ن  شؽؾ أقؾ  فـقرًا 

جزيقـ ت القجـقد الؿـ دي هـل  ؿ  ق لف الػقض الؽ   ,هلل إذ بذهب الخؿقـل إلك أن 

 .الػ كقة

                                 
فقة لفــدي حؽؿة اإل داق لؾنفدوردي ضؿـ  جؿقع  ملػ ت النفدوردي الػؾنػقة والصق (9)

 .968ص 4كقر  ن ج

 .949ص -941العهللل اإللفل لؿدمضك  طفدي ص (8)

 444كص الـصقص    دح فصقص الحؽؿ لحقهللر أ ؾل ص (4)

 .338ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (3)

 .31عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (5)



 818 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

ــول: ــ» ويف اــذا يؼ ـــ طب ــ ك   ــهللرقر والف ــزوال وال ــد وال  ع ف لحــهللوث والوغق

«الؿ هق ت وجبؾة الؿؿؽـ ت
(9)

. 

فنن إكؽ ر فـ ء الع لؿ  بـل عـهلله عؾك عهللم وجـقد دلقـؾ  وأما مرتضى مطفري

   الهلللقؾ عؾك أن إ ق ء معهللم فع هلًل حوك كـليت »بهللل عؾك فـ ء الع لؿهلل بؼقل   هذا: 

« عهلل ذلؽ لؾبحث  نع دة الؿعهللوم
(8)

. 

فـ ء الع لؿهلل    مقهؿقه  ـ أكف ٓ والنبب الذي دفع  ػ سػة اإل داق إلك إكؽ ر 

فعـود وجقد   الخ رج   ٕ  لة إٓ لؾقجقد الؿطؾؼهلل رؿ لؾقجـقد الؿؼقـهلل   ٓعوبـ رهلل 

هلل  ؽقكة لجؿقع الؿقجقدات الؿوعقــة الـظر إلى الوجود من خالل كوكه حؼقؼته مطؾؼة

 .  الخ رج: فنكف بحؽؿ عؾقف  لكف واجب القجقدهلل لؿ بنبؼ  عهللمهلل وٓ بؾحؼف فـ ء

  هــذا القجــقد  موون خووالل الؿوجووودات الؿتعقـووة وأمووا طـوود الـظوور إلووى الوجووود

الؿطؾؼ: فنكـ  كحؽؿ عؾقف   لهنـ   ؿؽــة القجـقدهلل  نـبققة   لعـهللمهلل  ؾحققـة   لػــ ءهلل 

وفـ ؤهــ  إكؿــ  هــق فـــ ء ٔحــ د الؿ هقــ تهلل فؽــؾ   هقــة ســوػـك: لؽــل مخؾػفــ    هقــة 

ــ ت ــع الؿ هق ــك جؿق ــة   وقــت واحــهلل: ٕهنــ   أخــدىهلل ولؽـــ ٓ بؿؽـــ أن مػـ جؿؾ

  عؾقٓت لعؾة أزلقة ٓ مػـك وٓ مبقهلل.

الؿؿؽــ هـق القجـقد الؿوعـّقـهلل فن ؽ كـف » يؼول افػق  افؽاصاين يف بقان اذا:

 ــ حقــث معّقـــفهلل ووجق ــف  ـــ حقــث حؼقؼوــفهلل وذلــؽ أن الوعــقـ كنــبة عؼؾقــةهلل ففــل 

القجـقد  ــ وجـف    لـنبة إلك الؿدّجح واجبة لؾؿوعّقـهلل والوعّقـ هـق حـهللوث  فـقر

 عّقـ الؼ  ؾ الُؿعّقـ لؾقجقدهلل  حنب خصق ف الذايتهلل فقؿؽـ   لـظد إلك كـؾ معـّقـ 

ح دث لؾقجقد أن بـنؾا القجقد عـفهلل وبوعّقـ معّقـو آخدهلل وبـعـهللم الوعـّقـ إول: إذ 

 .كػف الوعّقـ هق القاجب لؾقجقد الحؼ الن ري   الحؼ يؼ

 لوحؼؼـف   ذامـفهلل وإٓ ٓكؼؾـب القاجـب  ؿعـك أكف  دط لظفقره   الؿدامبهلل ٓ

 ؿؽـــوهلل ولــقف كــؾ معــّقـ  عــّقـ واجبــو لــف عؾــك الوعقــقـ إٓ لؿقجب مــفهلل والقجــقد 

«الؿوعّقـ ٓ بـؼؾب عهلل وهلل  ؾ مـؼؾب معّقـ مف  وعّقـ ت أخد
(4)

. 

                                 
 .934 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (9)

 .31صالؿع د لؿدمضك  طفدي  (8)

 .31عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (4)



 815 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

مبــي ظـذ أاـؾغ  ,وما ذاب إفقه اـمالء افػالشـػة مـن إكؽـار فػــاء افعـامل

 ؾاشدين:

 أن الع لؿ واجب القجقد. األال األول:

أن الؿؿؽـ ت مونؾنؾ   هـذا القجـقد الؿطؾـؼ إلـك  ـ  ٓ هن بـة:  األال افهاين:

 ٕهن   عؾقٓت لعؾة أزلقة أ هللبة. 

أن ف سػة الشـقعة آرــل عشـدبة بـؽـدون فــ ء العـ لؿ مؿ  ـ هلل  وخالاة األمر:

ؿ وبةهلل  ـؾ عؾـك وفـؼ وٓ بم ـقن  ف عؾك وفؼ الػفؿ الذي بم ـ  ف أمب ع إدب ن النـ

كحـ غدسة إلفقـة لقنـت ذات كشـقء أرضـل  ـؾ ذات »   ذهب إلقف أف طقن الؼ يؾ: 

ــقن    ــذبـ بؽقك ــؼ يـ  ال ــك أ  ـــ إرض إل ــ  ع ــهللبد بدفعـ ــنن ان الؼ ــلهلل ف ــقء إلف كش

«النؿ ء
(9)

. 

وهذا الوـظقد الػؾنػل الشقعل لػـ ء الع لؿ   غ بة البعهلل عـ إدبـ ن النـؿ وبة: 

عؾك أن فـ ء الؿ دة عب رة عـ محقلف   ــ  ـقرة إلـك  ـقرةهلل وهـذا   طـؾ  ٕكف بؼقم

ـــــف معـــــ لك ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ﴿: لؼقل

 .[6 - 3القاقعة: ] ﴾ۀ

 مػنـقد   -آطـ ق عؾـك الؽ  ـل الوشـقع أعـ م أهـؿ أحهلل- يؼول افطود

 الؽـقة  ــ الشـؿف  ـع   ـع بخـدج  ـ  وكثقدا الدقةهلل   ك لشع ع غب ر ف لفب ء»: هذا

الؼـ در عؾـك أن بجعـؾ الجبـ ل اـذه الصـػة. وآكبثـ ث افـكاق  ان فنبح ن الـ فذةهلل

آجزاء الؽثقدة   الجف ت الؿخوؾػةهلل فؽؾ أجزاء اكػد ت   لوػدق   الجف ت ففل 

ــ  إٓ ان  ــهللر عؾقف ــذه الصــػة عــربة و عجــزة ٓ بؼ ــك ه ــ ل عؾ ــدق الجب ــةهلل وىف مػ  ـبث

«مع لك
(8)

. 

                                 
 .393ص5 ح ورة طقؿ وس ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .389ص9الوبق ن   مػنقد الؼدآن لؾطقسل ج (8)



 818 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

إن ان سـبح كف »: ڤ  ورد   إربـ ت الػــ ء الحؼقؼـل لؾعـ لؿهلل قـقل عؾـل و ؿ

بعقد  عهلل فـ ء الـهللكق  وحـهلله ٓ  ـلء  عـف. كؿـ  كـ ن قبـؾ ا وـهللايف  كـذلؽ بؽـقن  عـهلل 

«فـ يف 
(9)

. 

إٓ  ــ  ـ ب الـدد عؾـك هـمٓء الػ سـػةهلل وإلـزا فؿ  ڤولؿ كذكد ققل عؾـل 

إلبؿ ن   لققم أخد عؼقهللة أطبؼ عؾقف   ؼقل إ  م بذهبقن إلك أكف  عصقمهلل وإٓ فنن ا

أمب ع إدبـ ن النـؿ وبة  ــ بفـقد وكصـ رى و نـؾؿقـهلل بؼـقل ا ــ الؿطفـد الحؾـل: 

اخوؾػ الـ س   أن الع لؿ هؾ بصح عهلل ف أم ٓ ؟ فذهب الؿؾققن أجؿع إلك ذلؽهلل »

«إٓ  ـ  ذ
(8)

 . 

بؿــ ن موػـؼ جؿقـع الشــدايع النـؿ وبة   لـزوم اإل» ويؼـول جعػـر افســبحاين:

إلك ج كب الوقحقهلل  -  ٔخدة ووجقب آعوؼ د   لؼق  ةهلل فؼهلل محهللث إكبق ء جؿقع  

  ـ  طؾقعة   أخد   لققم اإلبؿ ن وجعؾقا. أبض  الؿقت  عهلل    وع لؿ الؿع دهلل عـ –

ــف دعــقا ــك. إلق ــذا وعؾ ــ د بؽــقن إســ س ه ــة آعوؼ ـــ   لؼق   ــ ن   ــ ن أرك    اإلبؿ

«اإلس م
(4)

. 

 -لوشقع الػؾنػل   هن بة العـ لؿوا الؽ  ل الوشقع مـ قض  ـ-و ؿ  سبؼ ذكده 

  ـ لققم اإلبؿـ ن  ــ عشـدبة آرــل الشـقعة  ققـػ  بحـث الؿقضـقع امؿ م  ـ  هلل ٓ

 .الو لل الؿبحث    قضقعـ  وهقهلل أخد

 

 

                                 
 .983هنج الب غة ص (9)

 .534كشػ الؿداد    دح مجدبهلل آعوؼ د لؾحؾل ص (8)

  .  885 هللرسة أهؾ البقت لجعػد النبح , ص العؼقهللة اإلس  قة   ضقء (4)



 



 

 

 انًثحث انثاَي

 يفٕٓو انيٕو اآلخز في انرشيع انفهسفي

 

داق ع لؿ سد هلليهلل لقنت لف  هللابـةهلل كؿـ  أكـف أن الع لؿ   فؾنػة اإل  تؼدم معـا

ٓ هن بة لف. ولؽـ   ذا عـ العـصد البشديهلل هـؾ بـوفـل كـؾ  ـلء  ؿجـدد  قمـف؟. أم 

 هـ ك أ قر مجدي  عهلل الؿقت؟

أف طقن اإل داقل بد ط  قـ الػؾنػة و قـ النع دة إخدوبـةهلل  عوـربًا  اـا كجد

بنوبشد عـهلل   بق ؽ عؾك القفـ ةهلل بفؾؾ و»أن الػقؾنقف الؿوؼـ لؾػؾنػة: ٓ  هلل وأن 

«وبؿؽـف  عهلل القف ة أن بل ؾ   الحصقل عؾك الخقد إعظؿ   الع لؿ أخد
(9)

. 

رؿ كجهلله    ح ورة فقهللون بشقد إلك ح ل العـ لؿ   لػؾنـػة وحـ ل الج هـؾ اـ هلل 

ـّ  ــ بصـؾ إلـك »فل   الج هؾ   لػؾنػة فنكف  سُقد ك  ـبقذًا   إرض الؿقحؾةهلل لؽـ

«عهلل آط ع والوطفقد سقنؽـ  ع ألفةهـ ك  
(8)

. 

إلك أن  ــ لـؿ بطفـد كػنـف   لػؾنـػة اإل ـداققة: سـقع قب  ـام يشر أؾالضون

الدج ل الذبـ سعقا وراء الشداهة والخ عة واإلد  ن عؾـك »  لوـ ساهلل حقث بؼقل: 

ت الخؿدهلل ولؿ بؽـ عـهللهؿ أبة كقة لوجـبف  أو مػ دبف  سقوحقلقن إلك حؿقـٍد وحققاكـ 

 ـ هذه الـقع... وأولئؽ الذبـ اخو روا ج كب الظؾؿ والطغق ن والعـػ سـقوحقلقن 

«إلك ذي بهلل أو إلك  ؼقر...
(4)

. 

                                 
 .479ص4 ح ورة فقهللون ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (9)

 .481ص4الؿدجع الن  ؼ ج (8)

 .318ص4 ح ورة فقهللون ٕف طقن ضؿـ الؿح ورات الؽ  ؾة مدجؿة  ققل مؿداز ج (4)



 810 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

بخقـؾ » عؾؼـو عؾـك  ـذهب أف طـقن   الوـ سـا:  يؼول ظبد افرمحن بـدوي

إلقـ  أن أف طقن قهلل ق ل اذا الؿبهللأ محت مـلرقد دبــل أخ قـلهلل ٕكـف كـ ن بؼـقل  ـلن 

بــذهب عؿؾــف دون جــزاءهلل  ــؾ ٓ ــهلل أن بعــذب عؿــ  اقكفــف  ـــ إرــؿهلل وأن اإلكنــ ن ٓ 

 ـ خقدهلل ٕن هذا    مؼوضقف العهللالـة اإللفقـة. فؽقـػ بـوؿ  بجزي وبث ب عؾك    فعؾف

هذا العؼ بهلل أو ذلؽ الثقابهلل إن لؿ بؽـ هـ ك عذاب لؾـػف عـ طدبؼ الوـ سا  عهلل 

ه الؿعوؼـهللات الشـعبقة أن كػ رق الجنؿ؟ وقـهلل خضـع أف طـقن خضـقعو كبقـدًا لفـذ

«الهللبـقة وق ل  شلء بشبف الوصقرات إخدوبة الول كجهلله    يعة   كؾ إدب ن
(9)

. 

وهذا الوـظقد إف طق, لؾحن ب والجزاء  عهلل الؿقتهلل  ؿ  بدفضف أهؾ 

اإلس م: ٕهنؿ بم ـقن  ػـ ء هذا الع لؿ الؿ ديهلل كؿ  بم ـقن  لن الجـة والـ ر عؾك 

أعهللهؿ  جزاء لؾؿؽؾػقـهلل فؿـ آ ـ وعؿؾ   لحو:  ن ان الحؼقؼةهلل وبدون أ

ٹ ٹ فنقهللخؾ الجـة  دوحف وجنهللههلل و ـ كػد: فنقهللخؾ الـ ر  دوحف وجنهللههلل 

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ﴿

ھ  ھ        ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ       

 .[95 حؿهلل: ] ﴾ے   ے           ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

وهذا اإلبؿ ن قضقة  شـككة  ـقـ أمبـ ع إدبـ ن النـؿ وبة: وٕجـؾ هـذا فنكـف ٓ 

بؿؽــ  أن كخصص ط يػة أو فدقة  ـ فدق الؿنؾؿقـ  لهن  مؿقزت   إلبؿـ ن  ـف: ٕكـف 

اف عؾؿ ء الوشقع الؽ  لهلل ٓ بقجهلل  ـ الؿنؾؿقـ  ـ بـؽد الققم أخدهلل وهذا   عك

إن اإلســ م بدمؽــز قبــؾ كــؾ  ــلء عؾــك أ ــقل ر رــة: »بؼــقل  حؿــهلل جــقاد  غـقــة: 

آبؿــ ن  ــ ن ووحهللاكقوــفهلل والــقحل وعصــؿوفهلل والبعــث وجزايــف. وكؾـــ  بعؾــؿ عؾــؿ 

القؼقـهلل وبم ـ إبؿ ك  ٓ بشق ف ربب  لن ان سبح كف    أرسؾ كبق   ـ إكبق ء إٓ اـذه 

«لهلل ٓسوح لة مبهللبؾف  أو معهللبؾف إ ق
(8)

. 

                                 
 .  978ص 9 قسقعة الػؾنػة لعبهلل الدحؿـ  هللوي ج  (9)

 87ص-86ص8الوػنقد الؽ  ػ لؿحؿهلل جقاد  غـقة ج (8)



 815 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

اإلبؿ ن   لؿعـ د وأن الـهللكق  قـطـدة أخـدةهلل ولـقف » ويؼول جعػر افسبحاين:

الؿقت  ؿعـك فـ ء اإلكن نهلل  ـ العؼ يهلل الؿشـككة  ـقـ الؿنـؾؿقـهلل وبعـهلل أ ـ   ــ 

«إ قل الول ج ء ا  إكبق ء ق طبة: ولقٓه لؿ  ق م لؾهللبـ عؿقد
(9)

. 

ققم أخد اذا الؿعـك  ؿ  بنـوؼقؿ  ـع إ ـقل الوـل بؼـقم عؾقفـ  ففؾ حؼقؼة ال

الوشقع الػؾنػل الؼ يؿ عؾك اإلبؿ ن  ػؾنػة اإل داق؟ الجقاب عـ هذا  ـ لـػلهلل  ـؾ 

ــقع  ــل بصــعب مصــقره    الوش ــقال الو ـــ إق ــة الؽــربى   ــقع الؼق   ــقل  قق إن الؼ

ق  ـة ولـقف   الخـ رج الػؾنػلهلل فضً  عـ اإلبؿ ن والوصهللبؼ  ف. إذ كقـػ مؼـقم الؼ

ذات غقد الذات اإللفقةهلل و ـ الذي بصعؼهلل وٓ وجقد لغقد الحل الؼققمهلل و ـ الذي 

 .﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ      ﴿بػـك وبفؾؽهلل و   هـ ك غقد 

فنن ف سػة الشقعة لؿ بج هدوا  نكؽ ر بقم الؼق  ة   لؽؾقـةهلل  ـؾ ذهبـقا  ومع اذا

ن  ـ لؾػظهلل  ـع إكؽـ ر الحؼقؼـة الشـدعقةهلل إلك ملوبؾف ملوب ً فؾنػق هلل بؼـقم عؾـك اإلبؿـ 

الؼق  ة والؿع د إجؿ ٓ عبـ رة عــ  فـقر الحـّؼ  صـقر اسـؿل »بؼقل حقهللر أ ؾل: 

الب طـ وأخد  ع أسؿ ء أخدهلل ك لعهللل والحـّؼ والؿحقـل والؿؿقـتهلل كؿـ  أّن الـهللكق  

والؿبهللأ عب رة عـ  فقره  صقرة: الظ هد وإّول  ع أسؿ ء أخد ك لؿبهللئ والؿقجهلل 

«والخ لؼ والدازق وأ ث لف 
(8)

. 

وأكف ٓ وجقد   الخ رج إٓ لؾذات  ,وبـاًء ظذ ما آمـوا به من وحدة افوجوإ

اإللفقة الول مظفد   كؾ  لء   سؿ: ذهبقا إلك أن الؿداد  ــ ققـ م النـ عة: اإلبؿـ ن 

هلل و وك  ـ   لن الؿقجقدات الؿؽقكة لؾع لؿهلل هل  قجقدات  قجقدة   ذات ان 

 خص  ـ إ خ ص  ـ الق قل إلك هذه الحؼقؼة: فـنن الؼق  ـة قـهلل ق  ـت مؿؽـ 

 .  حؼف

                                 
 .359رس يؾ و ؼ ٓت لجعػد النبح , ص (9)

 .898ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)



 811 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

ا وهللاء بـقم الؼق  ـة  ــ الؿدمبـة إولـك  ــف إلـك  دمبـة رجـقع » يؼول اخلؿقـي:

الُؿؾؽ إلك الؿؾؽقتهلل وخدق حجب الوعقـ ت حوك هن بة  دامـب الظفـقر والدجـقع 

«الذي هق الظفقر الو م لؾؼق  ة الؽربى
(9)

. 

  ة الؽربى لقنت أ دًا بليت   ز ـ  عـقـهلل وبـهللهؿ العـ لؿ جؿقعـ هلل  ـؾ هـل ف لؼق

عبــ رة عـــ كشــػ الغشــ وة الوــل منــك البصــقدةهلل و ـــ رــؿ الخؾــقص إلــك العدفــ ن 

هلل اإل داقلهلل الؼ يؿ عؾك أكـف ٓ وجـقد   الخـ رج إٓ لــقر إكـقار الـذي هـق ان 
الؽربىهلل بؼقل الخؿقـل:  و وك    آ ـ  خص  ـ إ خ ص اذا: فؼهلل ق  ت قق  وف

 حؽؿ اضؿح ل الؽثدات واكهللك كف    الحضدة إحهللبةهلل وفـ يف  فقف  لهللى  فقد »

«الؼق  ة الؽربىهلل واذا آعوب ر بؽقن كؾ الصػ ت   كؾ  قجقد
(8)

. 

ــجدهلل  إذن ــ ر ٓ من ــهللكهلل والبح ــ ل ٓ م ــة ٓ مـنــػهلل والجب ــقم الؼق   ــ ٕرض ب ف

والنــؿ وات مـػطــد.  ــؾ بــقم الؼق  ــة هــق والشــؿف ٓ مؽــقرهلل والؼؿــد ٓ بخنــػهلل 

هلل وأن اكوشــ ف لحؼقؼــة هــذه الؿقجــقداتهلل والــذه ب إلــك أهنــ   وؿ هقــة  ــع ان 

بــقم الؼق  ــة ٓ بخوؾــػ »هلل بؼـقل الطب طبــ يل: القجـقد واحــهللهلل هــق وجــقد الــدب 

ــ ء ذوات الؿقجــقدات واكؼــ ب   هقوفــ هلل و ؿــ  أن  ــك إٓ  ػـ  شــلءهلل فــ   ــلء بػـ

ة ٓ موغقدهلل ف   لء بوغقد  ؿ  بـدمبط اـ هلل  ـؾ إن الـذي بـزولهلل هـق  ـ  كؾؿ ت ان ر  و

بوعؾؼ   لؿقجقدات الندا قةهلل إذ بزول كؾ  لءهلل إٓ ارمب ط الؿقجقدات   ن مع لكهلل 

و ؿ  أن مؾـؽ آرمب طـ ت إخـدى ك كـت   طؾـة وسـدا قة  ــ إسـ سهلل فـنن الـذي 

حؼقؼـة أن ٓ وجـقد وٓ  بحهللث هـق اكؽشـ ف  ط هنـ هلل ولـقف فـ ؤهـ هلل أي اكؽشـ ف

«ملرقد لغقد ان
(4)

. 

                                 
 .747إر عقن حهللبثو لؾخؿقـل ص (9)

 .491معؾقؼ ت عؾك  صب ح إكف لؾخؿقـل ص (8)

 .38حق ة     عهلل الؿقت لؾطب طب يل ص (4)



 812 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

فؿوك    فـل اإلكن ن   الـذات اإللفقـةهلل ورفـع الحجـب الوـل محـقل  قــف و ـقـ 

: فنقنوقؼـ  لكف ٓ وجقد لع لؿ الخؾؼ أ  هلل وسقققـ  لكف ٓ بقجهلل اإلبؿ ن   ن 

  دام الدجـؾ  ـ»: وهـ  مؽـقن قق  وـف قـهلل ق  ـتهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: إٓ ان 

خــ رج الحجــبهلل ف لؼق  ــة ســد عؾــك عؾؿــفهلل فــنذا قطــع الحجــب ومبحــبح   حضــدة 

«العـهللبة: س رت الؼق  ة ع كقة عـهلله  عهلل    ك كت غقبـ  عــف
(9)

. وبؼـقل النـبزواري: 

«عـهلل  فقره   لقحهللة الو  ة: بػـك كؾ  نوشدق»
(8)

. 

 وـهللاد سؾنـؾة كقػقـة ا وهذا    لـ بوؿ إٓ  عهلل أن ببصد العبهلل الن لؽ إلك ان 

ًٓ إلك أخف  دامـب القجـقدهلل  القجقد  ـ القاحهلل الذي مصهللر عـفهلل إلك أن مصؾ كزو

رؿ كقػقة  عقده هلل ورد  عضف  إلك  عضهلل إلك أن بدد الجؿقع إلك ذات واحهللةهلل هـل 

لؽؾ فدد  ـ أفداد الـّقع اإلكن ,   الّنؾنؾة الـزولّقـة »هلل بؼقل الخؿقـل: ذات ان 

قؾـةهلل ولقؾوـف سـ  ؼة عؾـك بق ـفهلل فنّكفـ  هـل الّنـؾقك إلـك الّنؾنـؾة والّصعقدّبة بـقم ول

«الـّزولّقة دوكفهلل و فقر الققم حؼقؼة  طؾقع  بح بقم الؼق  ة
(4)

. 

أن بعؾؿ أن  ف لؼق  ة ٓ مؼقم  غوةهلل  ؾ ٓ  هلل لؾن يد الن لؽ إلك ان  وظذ اذا

بدى كقػّقة ارمب ط الع لؿ سد هللي القجقدهلل وٓ بؿؽـ أن بػـك  ح ل  ـ إحقالهلل رؿ 

الؿقجقدات الؿ دبة الؿش ههللة   ٕسؿ ء اإللفّقةهلل رؿ ببصد  عقـ  صقدمف كقػقة  هللور 

إسؿ ء اإللفقـة  عضـف  عــ  عـضهلل  ونؾنـ ً   البحـث إلـك أن بصـؾ إلـك آسـؿ 

إعظـؿهلل الــذي هــق أول معــقـ وقــع   القجــقدهلل  ـع العؾــؿ الوــ م  ؽقػقــة وجــقد هــذا 

هلل هلل ومؿؽـ  ـ لؼـ ء ان رد جؿقع الؿقجقدات إلك ان آسؿ: واذا بؽقن قهلل 
 .وق  ة قق  وف الؽربى

                                 
 .978ر أب ت لصهللر الهللبـ الشقدازي ص أسدا (9)

 .  599ص8 دح الؿـظق ة لؾنبزواري ج (8)

 .83ص-84معؾقؼ ت عؾك  دح فصقص الحؽؿ لؾخؿقـل ص (4)



 826 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

الؼق  ة الؽربى لألكقان الخ رجّقـة   كطؿـ س كقرهـ  وهقّبوفـ  » يؼول اخلؿقـي:

«محت سطقع الـقر الد ق لهلل و دجقع كّؾ  ظفد إلك   هده وفـ يف فقف
(9)

. 

سػة الشقعة آرــل عشـدبة و  كظدي فنن حقهللر أ ؾل أ قز  ـ  دح عؼقهللة ف 

  هذه الؿنللة: حقث  قـ  عب رات  خوصـدة   هقـة الع قـة  ـقـ اإلبؿـ ن   لوقحقـهلل 

 ــ اكؽشـػ لـف ذات الحـّؼ معـ لكهلل ووجـقده  ــ  ـقـ »الذايت وققـ م الؼق  ـةهلل قـ ي : 

الحجب الجؿ لّقة والج لّقةهلل ورفع عـف حجب رؤبة الغقـد  طؾؼـ هلل  حقـث  ـ   ـ ههلل 

هللاهلل  ؾ   ههلل ذام  واحهللة  وجؾاقة    ظـ هد إسـؿ يّقة الغقـد الؿوـ هقـة غقده أ   وأ 

 الؿوؼهلّلم ذكده    ققلفؿ:

 جؿالووووك يف كووووّل الحؼووووائ  سووووائر

 

 ولوووووقس لوووووه إال جاللوووووك سووووواتر 

لقف   القجقد سقى ان وأسؿ يف و ػ مف وأفع لفهلل ف لؽّؾ هـق و ـف  ويف ؿوهلم: 

يتهلل وحضد   عد ة الؼق  ة الؽربىهلل و  ههلل و ـف وإلقف. فؼهلل و ؾ إلك الوقحقهلل الذا

: ّٕكف قفد  ـظده الوقحقهللي [96غـ فد: ] ﴾ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ﴿ عـك ققلف: 

«كّؾ الذوات  حؽؿ: لقف   القجقد سقى ان مع لك
(8)

. 

وقهلل أق م ف سػة الشقعة آرـل عشدبة عؾك هـذا: كظدبـة فؾنـػقة أخـدىهلل موعؾـؼ 

 رهلل حقـث امجفـقا إلـك مـلول الـصـقص الوـل أمـت  نربـ ت وجـقد  حؼقؼة الجـة والــ

هلل وأ ـ  الجــة الجـة والـ ر ملوب ً فؾنػق هلل بذهب إلك أن الــ ر  ـقرة لغضـب ان 

جفـؿ لقنت  هللار حؼقؼقة  ول ؾةهلل إهن  »ففل  قرة رحؿوفهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

«ان ةرحؿ ة قرة غضب انهلل كؿ  أن الجـة  قر
(4)

. 

                                 
 .88 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبة لؾخؿقـل ص  (9)

 .447ص-446ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

 .435ص5العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي جالحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر  (4)



 828 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

معؿؼـ  أكثد   موبع أققالفؿ: فنقظفد لـ  أهنؿ بصدحقن  ـلن الــ ر لقنـت  وإذا   

دارًا  خؾققةهلل  ؾ هل   فؾنػوفؿ اإل داققة مـؼنؿ إلك: ك ر عهلل قةهلل هل الحندة الول 

 قجقدة   الع لؿ العؼؾل  -مص حب كؾ  ـ خ   ـ العدف ن اإل داقل. وك ر حنقة 

الــ ر كـ ران: كـ ر »قل الػقض الؽ   ,: محدق كؾ  ـ لؿ بم ـ  قحهللة القجقد. بؼ -

 عؼقلــةهلل مّطؾــع عؾــك إفئــهللةهلل لؾؿـــ فؼقـ والؿوؽــرببـ والؿؽــذ قـ. وكــ ر  حنقســة 

ــ لؿ الؿوقســطهلل  ــ ن   الع ــ  مؽقك ــ  إكؿ ــ فدبـ. وكؾو هؿ ــهلّلت لؾؽ ــهللانهلل أع محــدق إ 

إكؿ  مـشل فقف  وبعّقـة عـ لؿ العؼـؾهلل  نـبب فؼـهللان  ع رفـف  -وهل الؿعؼقلة-إحهللاهؿ  

امفهلل  عهلل إدراكف هلل والشقق إلقفـ هلل فـنن العؼـؾ وإن لـؿ بوـللؿ حقـث ٓحـظ لـف  ــ ولذ

الشــؼ ءهلل ولــقف  ـــ دار الشــؼ ءهلل إٓ  ـــ ا ــو ق إلقــفهلل وحــدم الق ــقلهلل بنــؿك ألؿــف 

عؼؾقوهلل  ش كؾة لؾّذة العؼؾقةهلل و ؼ  ؾة لف : إذ إلؿ بدجع   الحؼقؼة إلك العـهللمهلل كؿـ  

 -وهـل الؿحنقسـة  -قجقد. والــ ر إخـدى دربتهلل والعهللم إكؿ  بعدف وبؿو ز  ـ ل

إكؿ  مـشل  قسقؾة هذه الـشلة الهللكق وبةهلل  نبب فؼهللان  و عف   عـهلل حصـقل اإللـػ لـفهلل 

«والوعؾؼ  فهلل واإلخ د إلقفهلل وارمؽ ب إعؿ ل النقئةهلل وإخ ق الددبئة
(9)

. 

ن اـ  لؿـ امبـع رسـؾفهلل ف إلبؿـ  وأ      بوعؾؼ   إلبؿ ن   لجـة الول أعهلله  ان 

وفؼ مصقر ف سـػة الشـقعة آرــل عشـدبة ٓ بؼـؾ  عـهللًا عؿـ  سـبؼهلل إذ هـؿ بـدون أن 

الجـة لقنت  هللار حؼقؼةهلل لف  أسقار و قب نهلل ومد ة  ـ زعػـدان و نـؽهلل وحصـب ؤه  

الهللر والق ققتهلل وفقف  أهن ر وأ ج رهلل بنؽـف  الؿم ـقن  لجنـ  فؿ وأرواحفـؿهلل وٓ 

 خؾهللونهلل بلكؾقن وبشد قن.بؿقمقن فقف  أ هللاهلل  ؾ هؿ خ لهللون  

 ؾ وجقد الجـة  ش  ف   مصقر ف سـػة الشـقعة لوصـقرهؿ لؾــ رهلل حقـث ذهبـقا 

الجـــة »إلــك أهنــ  مـؼنــؿ إلــك جـــة حنــقةهلل وجـــة  عؼقلــةهلل بؼــقل الصــهللر الشــقدازي: 

ــ ل ســبح كف:  ــ  ق ــة. كؿ ــة  عؼقل ــة. وجـ ــف  حنقس ــ ن: جـ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴿جـو

«﴾ڄ
(8)

. 

                                 
 .976عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (9)

 .  489ص5الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)



 825 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

لعدف ن وهؿ   هذه الحق ة الهللكق :  نبب    رزققه محصؾ ٕهؾ ا وا ـة افعؼؾقة

 ـفقة الؿعدفـةهلل ولـّذة الـظـد إلـك جـ ل ان معـ لك: ففـؿ  ــ  طـ لعوفؿ جؿـ ل » ـ 

الحضدة الّد ق ّقة   جـّة عدضف  الّنؿ وات وإرضهلل  ـؾ أكـرب وأعظـؿهلل وهـل جـّـة 

ٓ  ؿـقعـةهلل إذ ٓ ع لّقةهلل قطقفف  داكقةهلل فنّن فقاكفف   ػة ذاهتؿهلل ولقنـت  ؿؼطقعـة و

 ض بؼة   الؿع رف: وعؾـك هـذا الوؼـهللبد ٓ  ضـ بؼة   الجـّـة: ّٕن جـّـة كـّؾ واحـهلل 

« ـفؿ  خصق ة  فهلل ولقف لمخد فقف   هللخؾ
(9)

. 

ففـل جـــة  ؿ رؾـة لؾـــ ر الحنـقة   الؿؽــ ن. بؼـقل الػــقض  وأمـا ا ــة احلســقة

جـة  عؼقلة لؾؿؼد قـهلل وهـق  الجـة جـو ن:»الؽ   ,    ق كف لحؼقؼة ه مقـ الجـوقـ: 

الع لؿ العؼؾل  ؿ  هق  ولخد عـ هذه الـشلة الهللكق وبةهلل أعـل    بحصؾ  ـف   سؾنؾة 

العــقدهلل وهــل إكؿــ  مـشــل  ـــ العؾــقم الحؼــةهلل والؿعــ رف القؼقـــة... وجـــة  حنقســة 

ٕ ح ب القؿقـهلل وهق الع لؿ الخق للهلل  ؿ  هق  ولخد أبضوهلل فنن الخقـ ل   أخـدة 

قـ الحــف الظــ هديهلل وبوحــهلل  ــفهلل وهــل إكؿــ  مـشــل  ـــ إخــ ق الػ ضــؾةهلل  صــقد عــ

«وإعؿ ل الص لحة:  ن هللاع الـػف الصقر
(8)

 . 

 ــلن وجــقد الجــــة والـــ ر وجــقد غقـــد حؼقؼــل: إكؽــ ر الؿعـــ د  والزم افؼــول

الجنؿ ,: ٕن الؼقل  ـف ٓ بنـوؼقؿ إٓ  ـع إربـ ت الؿؽـ ن الحنـل: لؽـل بحـؾ فقـف 

الجــة والــ ر »هذا    بـػد  ـف ف سػة الشقعةهلل الـذبـ بؼـدرون أن الجنؿ اإلكن ,. و

«  كشلة أخدىهلل وع لؿ آخدهلل  قجقدامف أ قر  قربة      دة واكػع ل وحدكف
(4)

. 

الجـة الجنؿ كقة   الحؼقؼة هـل الصـقرة الغقبقـة الؿؾؽقمقـة » ويؼول اخلؿقـي:

«لألعؿ ل
(3)

الـهللار أخـدة إٓ  ـقرة . فنلك أي  ؽ ن بحشد الجنـؿ اإلكنـ ,هلل و ـ  

 خق لقة.

                                 
 .  568ص 8مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .975عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (8)

 .  488ص-487ص5 لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي جالحؽؿة الؿوع (4)

 .  59سد الص ة لؾخؿقـل ص (3)



 828 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

وإكؽ ر الؿع د الجنؿ ,هلل والذه ب إلك أن الؿحشقر هق الـػف اإلكن كقةهلل ٓزم 

الؿنـوحؼ لؾعؼق ـة »الوز ف ف سػة الشقعة آرـل عشـدبةهلل بؼـقل الصـهللر الشـقدازي: 

«بقم الؼق  ة هل الـػف الحققاكقةهلل فققع عؾقف  العؼ ب
(9)

. 

 الــػف عؾـك بؼـع إكؿـ  والعذاب الـعقؿ أن إلرب ت –اعوؿهلل ف سػة الشقعة  واـا

 أن إلـك ذاهبـقـهلل الجقهدبـة الحدكـة كظدبـة عؾـك -أد ـل الجنـهلل عؾك ٓ اإلكن كقة

 والؿــعؿ الؿعذب فقداه هلل العؿؾ هذا مـ سب  قرة إلك الؿقت  عهلل موحقل إعؿ ل

عـذاب الؿعـذب عؾـك وفـؼ  ؾؽ مـفهلل وكـؾ  ؾؽـة رذبؾـة »زواري: النـب بؼقلهلل  دوحف

مصــقره  صــقرة مـ ســبف  عؾــك  ــ  بؼوضــقف ق عــهللة مجنــؿ إعؿــ لهلل ك لصــقر الـؿؾقــة 

«لؿؾؽة الحدصهلل والؿمذبة كصقر الحق ت والعؼ رب لؿؾؽة إذبةهلل وهؽذا
(8)

. 

جزاء أخدة هق مجنـقؿ ٕعؿـ ل الـهللكق هلل والـعـقؿ » ويؼول مرتضى مطفري:

ن ن هـ هلل وقـهلل ُكشـػ والعذاب هـ ك هؿ  كػف العؿؾ الص لح والنق  الذي أداه اإلك

عـفؿــ  الغطــ ء: فظفــدا لؾعقــ ن. فؿــث ً مــ وة الؼــدآن موجنــؿ هـــ ك  صــقرة جؿقؾــةهلل 

ومنوؼد إلك ج كب   حبف هلل أ   الغقبـة و ؾـؿ الــ س ففؿـ  بوجنـؿ ن  صـقرة طعـ م 

«ك ب جفـؿ لؾؿؿ رسقـ لفؿ 
(4)

. 

إذ  وقهلل ك ن الخؿقـل  ـ أ دح ف سػة الشقعة آرــل عشـدبة   هـذه الـظدبـةهلل

 نـللة مجنـؿ إعؿـ ل  ــ إ ـقر الوـل ٓ  ـهلل أن معـهلل  ــ »إكف  ـع ملكقـهلله عؾـك أن 

«القاضح ت
(3)

. 

                                 
 .  449الشقاههلل الد ق قة لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (9)

 .989ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (8)

 .863العهللل اإللفل لؿدمضك  طفدي ص (4)

 .  59سد الص ة لؾخؿقـل ص (3)



 822 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

فػـل »هذا الؿعـك الػؾنػل هـق الؿـداد  ــ كصـقص الشـدعهلل قـ ي ً:  يرصح بلن

ذلــؽ العــ لؿ  ــقر محشــد  عـــ   ـــ جــداء أعؿ لـــ  الحنـــة أو الؼبقحــةهلل وقــهلل ورد   

ػة  داحة ومؾقبحو ذكد لفـذا الؿقضـقع. وبوطـ  ؼ الؼدآن الؽدبؿ وإح دبث الشدب

 ـــع  نـــؾؽ الحؽؿـــ ء اإل ـــداقققـهلل وذوق أهـــؾ النـــؾقك و شـــ ههللات أ ـــح ب 

«العدف ن
(9)

. 

يؼووول ولــؿ بؼــػ ف ســػة الشــقعة عـــهلل هــذاهلل  ــؾ أكؽــدوا خؾــقد الؽػــ ر   الـــ رهلل 

ٓ بخؾق الؽػـد أو  ـ  بجـدى  جـداه: إ ـ  أن بخـدج اإلكنـ ن عــ » الصدر الشقرازي:

الػطدة إولكهلل وبهللخؾـف   فطـده أخـدى  ــ كـقع آخـد. أو ٓ. وعؾـك أي الوؼـهللبدبـ 

«بؾزم أن ٓ بؽقن العذاب أ هللب 
(8)

. 

ولؿ  ك ن إكؽ ر خؾقد الؽػ ر   الـ ر  ـ قضو لمب ت الهللالـة عؾـك خؾـقد الؽػـ ر 

ــ لك:  ــف مع ــؾ ققل ــ هلل  ث ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ   ﴿فقف

. لجــل [56الـنــ ء: ] ﴾ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

ف سػة الشقعة آرـل عشدبة إلك ملوبؾ  هلللقل هذه أب ت ملوب ً فؾنـػق هلل وهـذا  ـ  

أوضحف حقهللر أ ؾلهلل الذاهب إلك أن أهـؾ الــ ر بػؼـهللون الشـعقر  ـ ٔٓم: لوخـهلّلر 

أٓم:  فز  ن الـضـج والوبـهللبؾ بػؼـهللون»أجن  فؿ  ـ  هللة العذابهلل بؼقل   هذا: 

وـل  ّٕكف إذا اكؼضك ز  ن اإلكض ج خؿهللت الـ ر   حّؼفؿهلل فقؽقكقن   الـ ر ك ٕ ـة الا

دخؾوف  ولقنـت  ــ أهؾفـ هلل فل ـ هتؿ ان فقفـ  إ  مـةهلل فـ  بحّنـقن  ؿـ  مػعؾـف الـّـ ر   

«أ هللاهنؿ
(4)

. 

                                 
 .489عقن حهللبثو لؾخؿقـل صإر  (9)

 .  89ص4الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي ج (8)

 .365ص 4مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (4)



 826 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

مبـ ه  الصهللر الشـقدازيهلل إذ هـق بـدى أن الؽـ فد ٓ  ,واـاك وجفة كظر أخرى

ن بصؾ إلك  دحؾة بنوعذب فقف  العذابهلل وهذا   هد  فقرًا ٓ خػـ ء فقـف  ــ  هلل وأ

اعؾؿ أن الجقارح وإعض ء بنوعذب جؿقع    بطـدأ عؾقفـ   ــ »خ ل كصف الو لل: 

أكقاع أٓم: ولفـذا سـؿل عـذا  : ٕهنـ  بنـوعذ فهلل كؿـ  بنـوعذب ذلـؽ خزكـة الــ رهلل 

« قب هلل  ؾ ر ؿ  ك ن  نوعذ  ولقف كؾ  ـ دخؾ دار العذاب والعؼق ة  عذ    ع
(9)

. 

لـقعؾؿ أن »وهذه الـظـدة الشـقدازبة  قافـؼ عؾقفـ   ــ الػـقض الؽ  ـ , الؼ يـؾ: 

إلـؿهلل عؼؾقــو كـ ن أو حنــقوهلل ٓ ـهلل وأن بــزول بق ــوهلل وبـمول إلــك الـعـقؿهلل ولــق  عــهلل 

«أحؼ ب
(8)

. 

وقهلل اسوؿد ف سػة الشقعة ملوب هتؿ الػؾنػقة لؾـصقص الؿوعؾؼة   إلبؿ ن 

ەئ  ەئ   ﴿ٹ ٹ  لققم أخدهلل إلك أن و ؾقا إلك ملوبؾ    ج ء   كػخة الػزعهلل  

 ﴾وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی    ی  ی  

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿.  ع ملوبؾ    ج ء   كػخة الصعؼهلل أي ققلف مع لك: [87الـؿؾ: ]

 .[68الز د: ] ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     

كف ٓ  هلل وأن بليت عؾك الـػف اإلكن كقة بقم مػـك فقفهلل وذلـؽ أ وخالاة تلويؾفم:

أن الؼق   ت الول مؼع عؾك الـػف رـ ثهلل  ـغدى هـل الؿقمـة الطبقعـة الوـل مقجـب 

 ػ رقوف  لؾبهللنهلل رؿ قق  ة وسطك مـؼؾ الــػف  ــ عـ لؿ العؼـقل العدضـقة إلـك عـ لؿ 

 العؼقل الطقلقةهلل رؿ قق  ة كربى مقجب م  ل الـػف وفـ يف .

فػـل كـؾ ألـػ ســة بدمؼـل الصـقر الؽقكقـة » يؼول افصـدر افشـرازي يف اـذا:

إرضقة عؾك الوـهللربج إلـك عـ لؿ الـػـقس النـؿ وبة الؿـهلل دة ٕجدا فـ هلل رـؿ   كـؾ 

ــ     ــع  ــقر   ــة بـوؼــؾ جؿق ــ م الد ق ق ــػ ســـة وهــق أســبقع واحــهلل  ـــ أب ســبعة أل

ك عؾك الـػقس  ـػخة النؿ وات و     إرض إلك ع لؿ أخدةهلل وبؼقم قق  ة وسط

رؿ    هللة خؿنقـ ألػ سـة وهل سبعة أس  قع الول كؾ  ـف  سبعة آٓف ســة  الػزع.

« ع الؽب يف والؽنقرات بؼع الػـ ء الؽؾل لألرواح  ـػخة الصعؼ
(4)

. 
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 820 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

إن  اـو: ,وافسمال افذي يدام افباحث يف ؾؾسػة ادعاإ ظـد افشقعة االثـي ظؼية

قةهلل وأ قر  قجقدة   الع لؿ العؼؾـلهلل وٓ وجـقد لبعـث ك كت الجـة والـ ر أ قر خق ل

حؼقؼــلهلل ببعــث فقــف الـــ س  ــلرواحفؿ وأجنــ  فؿهلل فؿــ   صــقد العبــ دات الوــل أمــت 

 الشدايع النؿ وبة  قجقب الؿح فظة عؾقف ؟.

أن  ـ أبؼـ أكف ٓ وجقد إٓ لؾذات اإللفقة: فؼهلل ق  ت قق  وفهلل  ا واا ظن اذا:

ولــؿ بعــهلل  خ طبــو  لعؿــ ل الشــدبعة الوــل أمــت اــ  وسـؼطت الوؽــ لقػ عـــ ك هؾــفهلل 

سد الؼق  ة  ــ إسـدار العظقؿـةهلل الوـل لـؿ بجـقز »الدسؾهلل بؼقل الصهللر الشقدازي: 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   ﴿لألكبق ء كشػف : ٕهنـؿ كـ كقا أ ـح ب الشـدبعةهلل 

ؼقامووة يوووم يوووم ال. ﴾جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت  

بال طؿل, والشريعة يوم العؿول بوال ثوواب. وبوجوه اخور الشوريعة هوي  الجزاء والثواب

«الطري  والؿشرع العام والؼقامة هي الغاية والؿؼصد
(9)

. 

الؼق  ة الؽربى لقف فقف  إبؿ ن وٓ إسـ مهلل  ـؾ هـل دار » ويؼول حقدر اآلمع:

«جزاء ٓ دار عؿؾ
(8)

. 

كـ ن  قجـقدًا   الجــةهلل وهـذه  ڠك أن آدم وهذا الؿذهب الػؾنػل بؼقم عؾ

ــة  ــة هــل الؼــقل  قحــهللة القجــقدهلل ولؽـــ حصــؾ  ـــ الشــدكهلل أي: الؼــقل  ثـ يق الجـ

 .القجقد: فؽ ن هذا سببو   خدوجف  ـ الجـة

 بهللأ الخطقئة أد قة الول بـبغـل لذربـة آدم الوؽػقـد عـفـ  هـل » يؼول اخلؿقـي:

لؿوؿثؾـة  بـ طـ الشـجدة. فـنذا أدرك العبـهلل خطقئة الوقجف كحق الؽثدات إسـؿ يقةهلل ا

الن لؽ خطقئوف الؿوؿثؾة   كقكف  ـ الذربة وخطقئة آدمهلل وهل أ ؾف هلل بـهللرك عــهلله  

« ؼ م مذن وكؼصف وبنوعهلل لدفع الخطقئة
(4)

. 

                                 
 .  589الؿبهللأ والؿع د لصهللر الهللبـ الشقدازي ص (9)

 .895ص 9مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)
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 825 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

الوؽ لقػ: لوؽقن رب ض ت  :  دع ان ڠو عهلل أن وقعت الخطقئة  ـ آدم 

 .الول محجبفؿ عـ رؤبة الذات اإللفقة روحقة: بنوعقـ ا  الخؾؼ   رفع الحجب

إكؿـ  الؿـداد  ــ الط عـ ت وأعؿـ ل الجـقارح كؾفـ  » يؼول افصـدر افشـرازي:

«مصػقة الؼؾبهلل ومطفقد الـػف وج ؤه هلل  ن  ح الجـزء العؿؾـل  ـفـ  
(9)

. وبؼـقل 

ف لص ة والصق م إكؿ  هل  دامب كثقدةهلل  ـدعت  ــ أجـؾ إخـداج ذربـة »الخؿقـل: 

«إبآدم  ـ خطقئة 
(8)

. 

لجؿقع العب دات غقد هذه الصقرة وهذا الؼشد والؿج ز لب طــو »فنن  وظذ اذا

«ولبو وحؼقؼة
(4)

. 

وبليت    ؼهلل ة هذه العب دات: الص ةهلل الول فنده  ف سػة اإل داق  ـ الشقعة 

آرـــل عشــدبة مػنــقدًا   طـقــ هلل بوـ ســب  ــع عؼقــهللهتؿ   القــقم أخــدهلل بؼــقل حقــهللر 

أّ ــ   ــ ة أهــؾ الحؼقؼــة ف لّصــ ة عـــهللهؿ عبــ رة عـــ الق ــؾة »عدبػفــ : أ ؾــل   م

«الحؼقؼّقةهلل والشفقد الحؼقؼل
(3)

. 

الص ة هل الؿعداج إلك قدب الحؼهلل وحؼقؼة الق ـقل إلـك » ويؼول اخلؿقـي:

«جؿ ل الجؿقؾ الؿطؾؼهلل والػـ ء   مؾؽ الذات الؿؼهللسة
(5)

. 

لقنت   لصـ ة الؿعدوفـة لـهللى  ف لص ة لهللى ف سػة الشقعة آرـل عشدبة إذن

والػــ ء فقـف:  عـهلل اإلعـداض عــ  الؿنؾؿقـهلل  ؾ هل عب رة عـ الق قل إلـك ان 

هلل بؼـقل وجقد الغقدهلل هذه حؼقؼة الص ةهلل الول مصؾ العبهلل  د فهلل ومجعؾف ذايبو فقـف 

الغبطة العظؿك والبغقة الؽربى   اإلقب ل عؾك الهللايؿ الب قلهلل وأّكف أبــ »النبزواري: 

ــك مصــقبد الؼؾــب   لجؿــ د والـبــ ت والــهللواّب  ـــ مصــقبده  ــذكد ان و ــػ مف  وأّك

«وآب مف
(6)

. 
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 821 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

وقهلل مـقلك الخؿقــل  فؿـة ملوبـؾ  عـض آبـ ت سـقرة الػ محـةهلل مـلوب ً فؾنـػقو: 

آسوع ذة هل سػد  ـ الخؾؼ إلـك الحـؼ »لقؽقن دلق ً لؿ  ذهبقا إلقفهلل بؼقل   هذا: 

قة إ  رة إلك الوحؼـؼ   لحؼ كقـة  عـهلل خؾـؼ الخؾؼقـة وخدوج  ـ  قت الـػفهلل والونؿ

إ  رة إلك النػد  ـ الحؼ إلك  ﴾ پ   پ ﴿إلك  ﴾ پ  پ ﴿وع لؿ الؽثدة. 

هلل رـؿ ببـهللأ النـػد  ــ ﴾ٺ  ٺ    ٺ   ﴿  لحؼ   الحؼ. حوـك بـوفـل هـذا النـػد   

 حصقل الصحق والدجقعهلل حوك بـوفل هذا النـػد  ﴾ٿ  ٿ  ﴿الحؼ إلك الخؾؼ   

«﴾ٹ  ٹ     ٹ ﴿  
(9)

. 

وأ   الصق مهلل فؾقف   إل ن ك عـ إكؾ والشدبهلل وس يد الؿػطداتهلل  ـ طؾقع 

الػجد إلك غدوب الشؿف.  ؾ هق اإل ن ك عـ الؼقل  ثـ يقة القجقدهلل واإلبؿ ن  لكـف 

بجــب عؾــك »هلل بؼــقل حقــهللر أ ؾــل: ٓ ف عــؾ وٓ  ق ــقف وٓ  قجــقد إٓ ان 

فعـؾ الغقـد  طؾؼـ : لقصـؾ  ـف إلـك  ؼـ م الوقحقـهلل  الع رف أّوٓ اإل ن ك عـ  شـ ههللة

الػعؾلهلل رّؿ اإل ن ك عــ  شـ ههللة  ـػة الغقـد  طؾؼـ : لقصـؾ  ـف إلـك  ؼـ م الوقحقـهلل 

«الق ػلهلل رّؿ اإل ن ك عـ  ش ههللة وجقد الغقد  طؾؼ 
(8)

 . 

ف لصق م   فؾنػة اإل داق  دمبط  ـظدهتؿ إلك القجقدهلل الذي بليت   أع ه كـقر 

هللأ الؿؿؽـــ ت   الصــهللور عـــفهلل واــذا الصــهللور مقجــهلل سؾنــؾة  ـــ إكــقارهلل رــؿ مبــ

الحجــب الـقراكقــةهلل الؿؽقكــة لؾعــ لؿ العؼؾــلهلل  ــع سؾنــؾة  ـــ الحجــب الظ  قــةهلل 

 . إكقار كقر رؤبة عـ محجبـ  –  ؼنؿقف  –الؿؽقكة لؾع لؿ الؿ ديهلل وهذه الحجب 

صــػ  اســوع ر ف ســػة الشــقعة  ـــ إخــقان ال وفتؼريــب اــذه افؼــول افػؾســػي؛

مل ق ً فؾنػقوهلل بصدح  لن الؼق م   لقؾة الؼـهللرهلل هـق النـفد  ــ أجـؾ الق ـقل إلـك 

العؾؿ القؼقـلهلل واإلبؼ ن  لكـف ٓ بجـقد   الخـ رج غقـد الحؼقؼـة الؿحؿهللبـةهلل والـذات 

ٓ مدقـهلل  ــ أول لقؾـة الؼـهللر: حوـك مـدى الؿعـداج   حـقـ »اإللفقةهلل بؼقلقن   هذا: 

«قث    ؼ  ف الؿحؿقدطؾقع الػجدهلل حقث أحؿهلل الؿبع
(4)

. 

                                 
 .383آداب الص ة لؾخؿقـل ص (9)

 .  899ص 3مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)

 .  98ص3رس يؾ إخقان الصػ  وخ ن القف  ج (4)
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ــك هــذا الؼــقلهلل بؼــقل النــبزواري:  ــل عشــدبة إل النؾنــؾة »فـحــ  ف ســػة آرـ

«الـزولقة الول هل حؼقؼة لقؾف الؼهللر
(9)

. وداكقا  لن  ـ أ نؽ عـ رؤبة الؿقجـقدات 

: فؼهلل   م  قم الؿؿؽـةهلل وآ ـ  قحهللة القجقدهلل واطؿئـ إلك أكف ٓ وجقد إٓ ن 

لك  ؼ م الوقحقهلل الذايتهلل الذي هـق الؿؼصـقد  ــ النـؾقك  طؾؼـ هلل إ»العدف ءهلل وو ؾ 

«و ؾ  ـ القجقد  لسدههلل وبصهللق عؾقف أّكف   يؿ   لصقم الحؼقؼل
(8)

. 

ولــؿ مؽـــ الزكــ ة  ؿعــزل عـــ هــذا الولوبــؾ الػؾنــػلهلل إذ  عـ هــ  بــهللور   فؽــد 

ــدة القجــقد  ـــ داي ــهلل   ــك إخــداج القجــقد الؿؼق ــل عشــدبة عؾ ف ســػة الشــقعة آرـ

 .ؼقؼلهلل واعوب ره وجقدًا خق لق هلل داخ ً   القجقد الؿطؾؼهلل الذي هق ان الح
وقهلل حؽك حقـهللر أ ؾـل كقػقـة هـذا اإلخـداجهلل وذلـؽ   كـ م طقبـؾهلل اسـوفؾف 

عب رة عـ إخداج كّؾ      القجـقد عــ درك مؼققـهللههلل وإبصـ لف »  لوصدبح  لن الزك ة 

وخبـث اإلرـقـّقـة: ّٕن كـّؾ  قجـقد  إلك ع لؿ اإلط ق: لقزّكقف  ف عــ رجـف الغقدّبـة

 بػدض وهق  طؾؼ  ع ققهلل  خصل  نض فة الؿطؾؼ إلك الؿؼّقهلل. 

وأّ   كقػّقة اإلخـداج  ــ ققـهلل الوؼققـهلل فب لـنـبة إلـك الؿقالقـهلل الـث ث أّوٓ بؽـقن 

 نخداجف  عـ ققهلل الككقبهلل وإبص لف  إلك البن طة الصدفة الول هل  دمبـة العـ  ـدهلل 

  ـد بؽــقن  نخداجفـ  عــ ققــهلل البنـ طة والوشـخقص العـصــديهلل و  لـنـبة إلـك العـ

ــك  ـــ النــؿ وات وإجــدامهلل و  لـنــبة إل ــة   ــك  نــ طة العــقالؿ العؾقّب وإبصــ لف  إل

النؿ وات وإجدام بؽقن  نخداجف  ققهلل النؿ وي والؽقكبل وإبص لف  إلك الجنؿ 

قـهلل الجنـؿّقةهلل الؽؾال الطبقعلهلل و  لـنـبة إلـك الجنـؿ الؽؾاـل بؽـقن  نخداجفـ  عــ ق

ّقة  نخداجفـ  عــ ققـهلل  ّقةهلل و  لـنبة إلك الفققلك الؽؾا وإبص لف  إلك  دمبة الفققلك الؽؾا

ّقةهلل و  لـنبة إلك الطبقعة بؽقن  نخداجفـ   الفققٓ,هلل وإبص لف  إلك  دمبة الطبقعة الؽؾا

ــك إرواح  ــة إرواح البنــقطةهلل و  لـنــبة إل ــك  دمب ــهلل الطبقعــةهلل وإبصــ لف  إل عـــ قق

لبنقطة بؽقن  نخداجف  عـ الؼقهلل الدوحلهلل وإبص لف  إلـك  دمبـة إرواح الؼهللسـّقةهلل ا

                                 
 .  936ح  قة ص5ح  قة النبزواري عؾك الحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر العؼؾقة إر عة ج (9)

 .  899ص 3مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (8)
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و ـ  دمبة إرواح الؼهللسّقةهلل إلك  دمبـة الــػف الؽؾاقـة وعـ لؿ الـػـقسهلل و ــ  دمبـة 

الـػقس الؽؾاقة الؿعّبد عـفـ   ـ لؿؾؽقت إعؾـك إلـك  دمبـة العؼـقل الؿجـّددةهلل و ــ 

مبـة الحضـدة إحهللّبـة والقجـقد الؿطؾـؼ الؿعّبـد عــف  دمبة العؼقل الؿجـّددة إلـك  د

   لحّؼ مع لك جّؾ ذكده. 

فنّن هذا اإلخداج عـ هذه الؼققد هل الطف رة الحؼقؼّقة والوزكقـة الؽؾاقـة   لـنـبة 

إلك كّؾ  قجقد  ـ الؿقجقدات الؿؿؽـة... وهذه الزك ة حقث بجعؾ اإلكنـ ن و ـؾ 

الوؼققـهلل ودكـف الوعـّقـ الـذي هـق الشـدك  الؿقجقدات كؾافـ  طـ هدا  طّفـدا  ــ رجـز

 الؿوؼــهلّلم ذكــدههلل ففــل الزكــ ة الحؼقؼّقــة الؿؼصــقدة   لــذات: ّٕكــف لــقف هـــ ك 
ّ
الخػــل

طف رة أعظؿ  ـ هـذا: ّٕن طفـ رة الؿقجـقدات  ــ ققـهلل الوؼققـهلل واإلضـ ف ت أعظـؿ 

«الطف رات وأع ه هلل و ؾ هل الؿؼصقد   لذات  ـ مؽؾقػ العب د  نخداج الزك ة
(9)

. 

ولؿ بـف ف سػة آرـل عشدبة الحـجهلل  ـؾ مــ ولقه   لولوبـؾ الػؾنـػل: ذاهبـقـ 

رؤبة ان وحـهللههلل والػــ ء   إلك أكف عب رة عـ الؼصهلل والوقّجف إلك كقر إكقارهلل  ؼصهلل 

 .ذامف

ف لحج   الوحؼقؼ عب رة عـ قصهلل حدم الج ل   لنقد عـ » ؼول افسبزواري:ي

«ه ومؾوحؼأطقار الـػف إلك العؼؾ حوك مش ههلل
(8)

. 

  هدًا   كـؾ  ـلءهلل  و ـ مؿؽـ  ـ رفع الحجب الول محجبف عـ رؤبة ان 

 .فؼهلل و ؾ إلك الؽعبة

فـنن  ـئت بـ  حبقبـل أن مصـؾ إلـك كعبـة الؿؼصـقد: » يؼول افصدر افشرازي:

فــ كحد مؼد ــ  إلقــف حققاكقوــؽهلل وأزل عـــؽ وجــقدكهلل وأ ــط أذى هقبوــؽ عـــ طدبــؼ 

«الحؼ
(4)

. 

                                 
 .  848ص-847ص 3مػنقد الؿحقط إعظؿ لحقهللر أ ؾل ج (9)

 .  911ص9 دح إسؿ ء الحنـك لؾنبزواري ج (8)

 .839ص 5العؼؾقة إر عة لصهللر الهللبـ الشقدازي جالحؽؿة الؿوع لقة   إسػ ر  (4)
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و ؾ العبهلل إلك الؼقل  قحهللة القجـقدهلل وآ ــ  لكـف ٓ بقجـهلل  فؿوك    وظذ اذا

: ولـؿ ڠ  الخ رج غقد الذات اإللفقة: فؼهلل و ؾ إلك الجـة الول أخدج  ـف  آدم 

بعهلل  ؾز     لعب دات الول لؿ مػدض عؾقف إٓ  ـ أجؾ رفع الحجب الوـل محـقل  قــف 

ڄ    ﴿دة   ققلـف: الؿؼصـقد  ــ اإلبجـ د وإ ـد   لعبـ »و قـ هـذاهلل بؼـقل أ ؾـل: 

«هق حصقل القؼقـ .﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    
(9)

. 

الغ بــة الؼصــقى   »و  مؼدبــد هــذه الػؽــدة الػؾنــػقة بؼــقل الػــقض الؽ  ــ ,: 

إبجــ د هــذا العــ لؿ الؽــق,هلل و ؽقك مــف الحنــقةهلل هــل حؾؼــة اإلكنــ نهلل وغ بــة خؾؼــف 

 ـ لؿأل إعؾـكهلل اإلكن ن   هقة العؼؾ الؿنوػ دهلل أي  ش ههللة الؿعؼـقٓت وآمصـ ل 

والعبقدبة الذامقة الول هل الػـ ء   الحؼ إولهلل والخ فة اإللفقةهلل كؿ  ق ل سبح كف: 

«﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿
(8)

. 

وقهلل طدح الخؿقـل هذه الؿنللة  شـؽؾ فؾنـػل أعؿـؼهلل حقـث أوضـح و ـقـ أن 

هلل الؼقل  نؼقط الوؽ لقػ عؿـ و ؾ إلك هـذه الجــة: إكؿـ   ـح ٕكـف لـؿ بعـهلل لؾعبـ

 وجقد أ  هلل  ؾ هق   حؼقؼة إ د عقـ الذات اإللفقة.

 فنكف ٓ بصح أن بؼ ل: إن ف ن عبهلل.  قـؿـ  بصـح أن بؼـ ل: إن ان  وظذ اذا
 ـ  دام العبـهلل   كنـقة العبقدبـة »هق الع  هللهلل بؼـقل   كو  ـف الؿعـدوف  نـد الصـ ة: 

ف   ـ الحؼهلل ولقف لف ف لص ة وجؿقع إعؿ ل  ـ العبهللهلل فنذا فـل   الحؼ: فجؿقع

مصدف فقف هلل وإذا ك ل الصحق  عهلل الؿحقهلل والبؼ ء  عهلل الػــ ء: ف لعبـ دة  ــ الحـؼ   

 دآة العبهللهلل ولقف هـذا ا ـكاكوهلل  ـؾ هـق أ ـٌد  ـقـ إ ـدبـهلل و ـ  دام أبضـو سـ لؽو: 

ف لعب دة  ـ العبهللهلل فنذا و ؾ: ف لعب دة  ــ الحـؼهلل وهـذا  عــك اكؼطـ ع العبـ دة  عـهلل 

 .﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿إلك الؿقتهلل  الق قل

                                 
 .619ص-611ج  ع إسدار و ـبع إكقار لحقهللر أ ؾل ص (9)

 .344عقـ القؼقـ لؾػقض الؽ   , ص (8)



 265 ة االثـي ظشــريةـد افشقعـظـ ػيـافتشقع افػؾس 

فنذا حصؾ الؿقت الؽؾلهلل والػـ ء الؿطؾـؼ: فـ لحؼ هـق الع  ـهلل ولـقف الؿعبـقدهلل 

ولــقف لؾعبــهلل حؽــؿهلل ٓ  ؿعـــك أكــف ٓ بعبــهللهلل  ــؾ بعبــهلل وكــ ن ان ســؿعف و صــده 

«ولن كف
(9)

. 

  ذات واحـهللةهلل   ؾ إن الخؿقـل ذهب   ملكقهلله عؾك مؿـ هل العبـهلل والـدب 

إن رؤبـة » ن  ثـ يقـة القجـقد: مقجـب الققـقع   الشـدكهلل بؼـقل   هـذا: إلك أن اإلبؿ

ـــع  ـــ ىف   ـــف وآســـوع كة موـ ـــقد والؿنـــوعقـ والؿنـــوع ن   ـــهلل والؿعب ـــ دة والع   العب

«الوقحقهلل
(8)

. 

       

واـو تصـور يشـتؿل  ,اذا او تصور ؾالشػة افشقعة االثـي ظؼية فؾقـوم اآلخـر

 ظذ أربعة أخطاء ـبرة:

 ر القجقد الحؼقؼل لؾجـة والـ ر.إكؽ  األول:

 إكؽ ر الؿع د الجنؿ ,. افهاين:

 الث لث: الؼقل  ػـ ء أرواح أهؾ الـعقؿ وأهؾ العذاب.

 الؼقل  نؼقط العب داتهلل  ع ملوبؾف  ملوب ً فؾنػقو إ داقق . افرابع:

 .مدمقب  ـ سبؼ    عؾك  ـؼهلله  -ان   ء إن-وهل أخط ء سـؼقم 

حث   وجقد الجـة والـ رهلل عؾـك وفـؼ الػفـؿ الؿوبـ در إلـك و   هللابة الطدبؼ لؾب

ففؿ اإلكن ن الؿنـؾؿ البنـقطهلل ٓ  ـهلل أن ُكـذكد  ـلن عـ لؿ العؼـقل الـذي بـدى الوشـقع 

وأ   العؼـؾ »الػؾنػل أكف  قطـ وجقد الجـة والـ رهلل لقف  ؿخؾققهلل بؼقل الخؿقـل: 

«فؾؿ بؽـ  ـ الخؾؼ    لء
(4)

 . 

                                 
 .973سد الص ة لؾخؿقـل ص (9)

 .318آداب الص ة لؾخؿقـل ص (8)

 .88 دح دع ء النحد لؾخؿقـل ص (4)
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لجـــة والــ ر: دل عؾــك  طـ ن  ػفــقم ف ســػة فنكـف  وــك ربـت خؾــؼ ا ومـن اـــا

الشقعة لحؼقؼوفؿ هلل والؼقل  خؾؼفؿ  هق الؼقل الؿؼدر  ـ جؿقع عؾؿ ء الػدقهلل و ــ 

اعوؼ دكــ    الجـــة والـــ ر أهنؿــ  »هــمٓء عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــلهلل بؼــقل الصــهللوق: 

« خؾققو ن
(9)

. 

 ـؾ مجـ وز هـذا  ولؿ بؼػ الوشقع الؽ  ل عـهلل الولكقهلل عؾك خؾؼ الجــة والــ رهلل

إن الجــة والــ ر »إلك الوصدبح  لن  ـ أكؽد خؾؼفؿ  فؼهلل كػدهلل بؼـقل الحـد العـ  ؾل: 

« خؾققو ن أنهلل وإن  ـ كذب  ذلؽ كػد
(8)

اإلبؿـ ن   لجــة ». وبؼـقل الؿجؾنـل: 

والـــ ر عؾــك  ــ  وردمــ    أبــ ت وإخبــ ر  ـــ غقــد ملوبــؾ  ـــ ضــدورب ت الــهللبـهلل 

«ولت  ف الػ سػة خ رج  ـ الهللبـو ـؽدهؿ  أو  مولفؿ   ؿ  أ
(4)

. 

كعؾــؿ أن  ــ  جـــح إلقــف الوشــقع الػؾنــػل  ـــ إكؽــ ر لؾؿعــ د الجنــؿ ,هلل  وهبــذا

ومػنقد عذاب أهؾ الـ رهلل وكعـقؿ أهـؾ الجــ ن. هـق ضـدب  ــ ضـدوب الؽػـد عــهلل 

وأّ ـ   ـ  ا ـوفد »عؾؿ ء الوشقع الؽ  لهلل بؼقل آبة ان العظؿـك حنـقـ الربوجـددي: 

لحؽؿ ء  ـ إكؽ ر الجـّة والـّ ر الؿحنقسوقـ: كظدا إلك إكؽ ر الؿع د كؼؾف عـ  عض ا

الجنؿ ,هلل وأّن الع لؿ ع لؿ ن: ع لؿ إجن م الؿ ّدبة. وع لؿ العؼقل الؿجددة. وأّن 

الـػقس الـ قصة الفققٓكّقة  ـػنخة  عهلل الؿقتهلل وكػـقس الصـؾح ء والزهـ د موعؾـؼ 

 دة وهؿّقـةهلل كؿـ  محصـؾ لـػـقس  جدم  خـ ري أو سـؿ وي: لوحصـؾ لفـؿ فقفـ  سـع

إ ؼق ء عؼق  ت خق لّقة  ـ كقدان وحّق تهلل مؾنع وعؼ رب مؾهللغهلل إلك غقد ذلـؽ  ــ 

الؿزخدف تهلل فؿّؿ  ٓ بـبغل اإل غ ء إلقفهلل وٓ بعـهلل ق يؾـف  ــ ز ـدة الؿنـؾؿقـهلل  عـهلل 

«قق م ضدورة الهللبـ عؾك ربقت الؿع د الجنؿ ,هلل والجـّة والـّ ر الجنؿ كّقوقـ
(3)

. 

                                 
 .79لؾصهللوق ص آعوؼ دات   دبـ آ   قة (9)

 .469ص 9الػصقل الؿفؿة   أ قل إيؿة لؾحد الع  ؾل ج (8)

 .815ص8 ح ر إكقار لؾؿجؾنل ج (4)

 .519ص-511ص3مػنقد الصداط الؿنوؼقؿ لؾربوجددي ج (3)
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لبروجردي يف قوله هذا لم يلت بجديد, إذ طؾؿاء التشوقع الؽالموي يؼوررون مـوذ وا

 .قرون أن من أكؽر الؿعاد الجسؿاين3 ففو كافر

اخوؾػ الـ س هـ هلل فـذهب إوايـؾ إلـك كػـل الؿعـ د » يؼول ابن ادطفر احلع:

«الجنؿ ,هلل وأطبؼ الؿؾققن عؾقـف
(9)

إن الحشـد   ». وقـ ل   كوـ ب آخـد  ــ كوبـف: 

لؿع د هق لفذا البهللن الؿشفقد. هذا أ ؾ عظقؿهلل وإرب مف  ـ أرك ن الهللبـهلل وج حـهلله ا

«ك فد   إلجؿ ع
(8)

. 

وحؽ بة إجؿ ع الشـقعة آرــل عشـدبة عؾـك هـذا أ ـد لـؿ بوػـدد  ـف ا ــ الؿطفـد 

الحؾلهلل  ؾ ذهب آبة ان العظؿك الخقيل إلك أ عهلل  ـ هـذاهلل  مكـهللًا عؾـك أن اإلبؿـ ن 

 د الجنؿ ,  ؿ  بعؾؿ  ـ الهللبـ   ٓضطدارهلل وعؾقف فنكف ٓ  هلل  ـ  ػـ ء الع لؿهلل والؿع

اإلبؿ ن   لؿع د الجنؿ ,هلل واإلقدار  ققم الؼق  ـةهلل والحشـد والـشـد وجؿـع العظـ م »

الب لقةهلل وإرج ع إرواح فقفـ هلل فؿــ أكؽـد الؿعـ د أو أكؽـد كقكـف جنـؿ كق  ففـق كـ فد 

«  لضدورة
(4)

عؾك  خص   إلسـ م إٓ إذا أقـّد  ٓ بحؽؿ». وذكد    قطـ آخد أكف 

  لشـــف دمقـهلل واعوؼـــهلل   لؿعـــ د الجنـــؿ ,هلل ولـــؿ بـؽـــد ضـــدوربو  ــــ ضـــدورب ت 

«الهللبـ
(3)

. 

وأ    ـ  ذهـب إلقـف الوشـقع الػؾنـػل  ــ أن عـذاب الؽػـ ر والؿشـدكقـ عـذاب 

 ـؼطــعهلل وأهنــؿ لـــ بخؾــهللوا   الـــ ر أ ــهللاهلل ففــق قــقل  خــ لػ لؿــ  أجؿــع عؾقــف أهــؾ 

وهــذا  ــنقدار عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــلهلل بؼــقل ا ـــ الؿطفــد الحؾــل:  اإلســ م ق طبــةهلل

«أجؿع الؿنؾؿقن ك فة عؾك أن عذاب الؽ فد  م هلل ٓ بـؼطع»
(5)

. 

                                 
 .538كشػ الؿداد   مجدبهلل آعوؼ د لؾحؾل ص (9)

 .476هنج الحؼ وكشػ الصهللق لؾحؾل ص (8)

 .491ص 9ج صب ح الػؼ هة لؾخقيل  (4)

 .878ص 5 داط الـج ة لؾخقيل ج (3)

 .569كشػ الؿداد    دح مجدبهلل آعوؼ د لؾحؾل ص (5)



 266 عُذ انشيعح االثُي عشزيح عهى أصٕل اإليًاٌ أثز انفهسفح اإلشزاقيح انثاب انثانث: 

 أ ــقلفؿ وفــؼ قــدروه  ــ  عؾــك-إن  ـــ  ؾــغ إلــك حؼقؼــة الؿعــ د  وأمــا ؿــوهلم:

هلل أخــدى فؾنــػقة  عــ ن لؾعبــ دات وأ ــبحهلل الوؽــ لقػ عـــف ســؼطت فؼــهلل -الػؾنــػقة

 قبـؾ ردوه قـهلل عشـدبة آرــل الشـقعة  ــ الؽـ م عؾؿـ ء أن كذكد أن  ط لفإ   فقؽػل

 .ؿ ء الحد الع  ؾلهلل الذي ذكد ارـ  عشد دلق ً مدد هذا الؼقلالعؾ همٓء و ـهلل غقدهؿ

الخ  ف: إجؿ ع الشقعة اإل   قةهلل  ؾ جؿقـع أهـؾ » وؿد اشتخؾصـا مـفا ؿوفه:

قـهلل بثبـت قطعـ  وبؼقــ هلل فـ  بجـقز  اإلس م... الن  ع: إن هذه العب دات والوؽـ لقػ

   ۏالعهللول عـف إٓ  ؼقـ  ثؾف... الو سع:    هق  عؾـقم  ــ حـ ل الـبـل وإيؿـة 

 ـــقا بوفؿ عؾـــك جؿقـــع العبـــ دات والط عـــ ت    ـــهللة أعؿـــ رهؿ حوـــك   فـــدض 

ك سـا  صللى اهلل عليله وآلله   الؿقت... الع  ـد: إكـف قـهلل ربـت   لضـدورة أن دبــ  حؿـهلل 

كبل  عهللههلل وٓ  دبعة  عـهلل  ـدبعوف وٓ بـنـخف   ـلءهلل والـ زم  ــ  لألدب نهلل وأكف ٓ

ذلــؽ اســوؿداره    لـنــبة إلــك كــؾ  ــم ـهلل فؿـــ ادعــك رفــع الؼؾــؿ عـــ أحــهلل   دار 

«الوؽؾقػ فعؾقف البق ن
(9)

. 

وز هللة الؽ م: أن الوشقع آرـل عشدي قهلل اكؼنؿ   اإلبؿـ ن  ـ لققم أخـد إلـك 

ٔخد وفؼ    هق  ذكقر   كوـب ف سـػة اإل ـداق. امج هقـ: عدف ء بم ـقن   لققم ا

ر كق : أهؾ الؽ مهلل الذبـ بـدون أن  ـ  مبــ ه الوشـقع الػؾنـػل  ــ عؼ يـهللهلل هـل عؼ يـهلل 

 كػدبة  خدجة  ـ الؿؾة.

الؿوؽؾؿــقـ الشـقعة عؾــك حـؼ    ـققػفؿ  ـــ اإلبؿـ ن  ــ لققم  نوٓ بعــل هـذا أ

أخدهلل  ؾ لفؿ أخط ء لقف هذا  قطـ ذكده 
(8)

. 

 

 

                                 
 .91ص -89آرـ  عشدبة لؾحد الع  ؾل ص (9)

ــ ري  (8) ــهللكوقر ك  ــد الؼػ ــقعة لؾ ــذهب الش ــذاهلل بداجــع: أ ــقل   ـــ ه ــك  ــلء   ل طــ ع عؾ

 و    عهلله . 763ص8ج
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 ائجــأتزس انىت
 

 عهلل هذا العدض الؿػصؾ لؾوشقع الػؾنػل عـهلل الشقعة آرـل عشدبةهلل ٓ  ـهلل  ــ 

 عدض أ دز الـو يج الول مق ؾت إلقف هلل وهل:

معوــرب الػؾنــػة اإل ــداققة  ـــ أقــهللم الػؾنــػ ت الؿعدوفــة القــقمهلل إذ هــل فؾنــػة  (9

 لحؼقؼل لفذه الػؾنػة.بقك كقةهلل وبعورب أف طقن الؿمسف ا

بؼــقم الؿــذهب  الشــقعل عؿق ــ  عؾــك آكونــ ب إلــك أهــؾ البقــتهلل رــؿ وقــع    (8

الؿذهب الشقعل خ ف كبقد فقؿ  بوعؾؼ  ؿػفقم اإل   ـة: وهـق  ـ  أسـفؿ   اكؼنـ م 

 الشقعة إلك العهللبهلل  ـ الػدق.

ػفقم  ؿ -سؾؿقا  ـ الولرد   لػؾنػة اإل داققة الذبـ-ملرد الشقعة آرـل عشدبة  (4

الوقحقهلل عـهلل الؿعوزلة. كؿ  ملردوا   لؿعوزلة   عؼقهللهتؿ   الؼضـ ء والؼـهللر.  ـؾ ا وـهلل 

هذا الولرد إلـك عؼقـهللة الشـقعة   الـبـقة. وأ ـ  عؼقـهللهتؿ   اإل   ـةهلل ففـل مؼـقم عؾـك 

ق عهللة الؾطػ الؽ  قـةهلل وهـل ق عـهللة  نـوؿهللة  ــ الؿعوزلـةهلل إٓ أن الشـقعة خـ لػقا 

 اإل   ةهلل ذاهبقـ إلك حصد اإل   ة   رـل عشدبة إ    .الؿعوزلة    عض أ قل 

بؼقم إبؿ ن الشقعة آرـل عشدبة  ليؿوفؿ عؾك دعقى الـص اإللفل عؾقفؿهلل إ      (3

  عهلل إ  مهلل وأكف ٓ حظ لأل ة   اخوق ر اإل  مهلل  ؾ هق مؼهللبد  ـ عزبز عؾقؿ.

 طع بوػــدق الشــقعة  عــهلل  ــقت كــؾ إ ــ م  ـــ آرـــل عشــد إ   ــ : وهــذا دلقــؾ ســ (5

 و ده ن ق طع عؾك أكف ٓ كص إلفل عؾك همٓء   إل   ة.

 عهلل غقبة اإل  م الث , عشد: أخذ عؾؿ ء الشقعة آرـل عشدبة    ـ ء الؿذهب  ـ  (6

 خ ل الوللقػهلل وقهلل ملردوا   هذه الؿدحؾة   لؿعوزلة أبؿ  ملرد.
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أخبـ ربقـ  بـؼنؿ الوشقع الؽ  ل  ـ ك حقة الؿـفجقة الؿوبعة   ففؿ الهللبـ إلـك: (7

بدون أن القاجب آعوؿ د عؾك الدواب ت الؿـؼقلة عـ أهـؾ البقـت. وإلـك أ ـقلققـ 

بط لبقن  قضع  ـفج حهللبثل لؾحؽؿ عؾك الدواب ت الؿـؼقلـةهلل و قـ ن  ـحقحف   ــ 

ضعقػف هلل و ؿ  مؿقـزوا  ـف: آعوؿـ د عؾـك أ ـقل الػؼـفهلل الؿـلخقذ عــ أهـؾ النــةهلل 

 وخصق   الؿعوزلة.

مؼ رب حؼقؼل  قـ  إره   ت –عؾك بهلل أ ؾل  –ث  ـ لؾفجدة  فد  ـذ الؼدن ال (8

الؿذهب الشقعل آرـل عشدي والػؾنػة اإل داققة. رؿ اسوؿد هذا الولرد إلك أن  زغ 

كجؿ الصهللر الشقدازيهلل الذي ألـػ   هـذا الؿجـ ل  ملػـ ت: ك كـت عصـب الوشـقع 

ــ ــ ء الشــقعة الؿو ــرب عدف ــرب أك ــذي بعو ــلهلل ال ــد الخؿقـ ــؿ  ف ــك الػؾنــػل. ر لخدبـ عؾ

آط قهلل وقهلل ك ن لوقلقف لؿـصب القلل الػؼقف أرد   لغ   معؿقؼ الوشقع الػؾنـػل   

 القسط الشقعل.

بعورب ا ـ عد ل أكرب فقؾنقف  ق  أرد عؾك ف سػة الشقعة آرــل عشـدبةهلل  ـؾ  (9

ٓ كج كب الحؼقؼة إن قؾـ : إن أغؾب    لهللى الوشقع الػؾنػل إكؿ  هق  دح لػؾنػوفهلل 

  غة لػظقة جهللبهللة لػؽدة أمك ا  ا ـ عد ل  ـ قبؾ.أو  ق

مؿقز الوشقع الػؾنػل عؿ  أمك  ف ا ـ عد ل    عض إ قر الخ رجة عـ  ـؾب  (91

العدف نهلل فبقـؿ  كجهلل ا ـ عد ـل بؿوـهللح النــة عؿق ـ هلل وبخـص  ــفؿ   لثــ ء العـ طد 

 حـ تالػوق   خصق ـو –الصهللبؼ رضل ان عـفهلل  صدحو  لكـف أفضـؾ إ ـةهلل كـداه 

ٓرـل عشدبة بؿوـهللحقن ا ف سػة أن كجهلل الؿؼ  ؾ و .  شهللة الشقعة بف جؿ – الؿؽقة

الوشقعهلل وبـنبقن أفؽ رهؿ الػؾنػقة إلك أهؾ البقـتهلل  فـ جؿقـ أهـؾ النــة عؿق ـ هلل 

 وعؾك رأسفؿ الصهللبؼ والػ روق و ؼقة الصح  ة رضل ان عـفؿ.

والوشـقع الػؾنـػل: أن النبب   وجقد كقع  ـ الخ ف الؾػظل  قـ ا ـ عد ـل  (99

الػؾنػة عؿق   معوؿهلل عؾـك الظـ هد والبـ طـهلل فؾؾخ  ـة ألػـ ظ مؼـ ل لفـؿهلل ولؾع  ـة 

ألػ ظ مقجف إلقفؿ: فؽ ن لقجقد ا ـ عد ل    قئـة ســقة أكـرب إرـد    هللحـف لؾنــةهلل 

ورده لؾؿذهب الشقعل آرـل عشدي.  ـؿ  ك ن لقجـقد عدفـ ء الشـقعة    قئـة  ـقعة 

 امجفقا إلك ا وهللاح الوشقعهلل والدد عؾك الؿـفج النـل. أرد  ع كفهلل حقث
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 بؼقم الوشقع الػؾنػل كظدبة الػقض والصهللور. (98

الوـزم ف ســػة الشـقعة آرـــل عشـدبة كــؾ  ــ  كـوج عـــ اإلبؿـ ن  ـظدبــة الػــقض  (94

 اإللفل  ـ لقازم.

بــذهب ف ســػة الشــقعة آرـــل عشــدبة إلــك  ــحة  ــذهب أف طــقن   الؼــقل  (93

هلل رؿ إهنؿ   جؿعفؿ  قـ فؾنػة أف طـقن و ـقـ  ـذهبفؿ الشـقعل   لؿثؾ إف طقكقة

وقعقا   مـ قض كبقدهلل ف لؿثؾ إف طقكقـة  ــ جفـة أسـؿ ء إلفقـةهلل و ــ جفـة: هـل 

الؿ يؽة. رؿ    قاضع بذهبقن إلـك أن الؿثـؾ هـل إعقـ ن الث  وـةهلل و قضـع العؾـؿ 

 اإللفل. 

اع: الـــقع إول: الوقحقــهلل بـؼنــؿ الوقحقــهلل   الوشــقع الػؾنــػل إلــك ر رــة أكــق (95

إفع للهلل أي الؼقل   لجربهلل  ع كنبة جؿقع إفع ل الؿقجقدة إلك ف عؾ واحـهللهلل هـق 

. الـقع الث ,: الوقحقهلل الصػ يتهلل وهق مقحقهلل بذهب  ـ بم ـ  ف إلك أن جؿقع ان 

. الــقع الث لـث: الوقحقـهلل الـذايتهلل الصػ ت الؿقجقدة   العـ لؿهلل هـل  ـػ ت ن 

 ـف اإلبؿـ ن  قحـهللة القجـقدهلل وآعوؼـ د  لكـف ٓ بقجـهلل  ـلء   الخـ رج إٓ  والؿداد

 وهق جزء  ـ الذات آلفقةهلل مع لك ان عؿ  بؼقلقن عؾقًا كبقدا.

بم ـ ف سػة الشقعة آرـل عشدبة   لجربهلل عؾك خ ف    هق سـ يهلل   الـكاث  (96

 الشقعل  ـ مبـل  ذهب الؿعوزلة   هذه الؿنللة.

الػؾنــػل إلــك أن  ــ    العــ لؿ  ـــ   هقــ تهلل عبــ رة عـــ أســؿ ء بــذهب الوشــقع  (97

 .و ػ ت إلفقة: مشؽؾ  ؿجؿقعف  الذات اإللفقة العؾقة ن 
هلل القجقد   فؾنػة اإل داق عؾك  ؽؾ إكن ن كبقدهلل هق   حؼقؼة إ ـد ان  (98

 و ـ و ؾ إلك اكوش ف هذا الند: فؼهلل   ر إكن كو ك   .

قدهلل بــذهب ف ســػة الشــقعة آرـــل عشــدبة إلــك  ـــ ء عؾــك الؼــقل  قحــهللة القجــ (99

اإلبؿ ن  قحهللة إدب نهلل  ؼدربـ لصحة إبؿ ن كؾ  ـ عبهلل  قئو  قجقدًا   الخـ رج: 

 .ٕكف ٓ وجقد إٓ ن 
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ٓ بهللخؾ ف سػة الشقعة آرــل عشـدبة مقحقـهلل إلقهقـة ضـؿـ أكـقاع الوقحقـهلل  (81

 الول بط لب ا  الؿؽؾػ.

ل عشدبة أن الـبقة  لء  ؽونبهلل وأكف ٓ بحـقل  ـقـ بعوؼهلل ف سػة الشقعة آرـ (89

 الؿدء و قـ أن بصقد كبقو  ـ إكبق ء إٓ أن بجوفهلل   طؾب الـبقة.

ـــػف  (88 ــ ل لؾ ـــ كؿ ــ رة ع ــة عب ــة اإللفق ــك أن اإل    ــػل إل ــقع الػؾن ــذهب الوش ب

اإلكن كقةهلل إذ لؾـػف ارـول عشدة  ـزلةهلل مكقك فقف   حنب هؿة   حبف هلل و   لـف  ــ 

   بصـؾف  أن بؿؽـ ٓ الول –والزك ءهلل و وك    و ؾ إلك الؿدمبة الث كقة عشد  الذك ء

ــز ـ القاحــهلل إٓ  ــخص واحــهلل  ــهلل –ال ــ م  فؼ ــ م العصــدهلل وأ ــبح هــق اإل   ــ ر إ 

 الؿفهلليهلل و  حب الز  ن.

دولة الؿفهللي   فؾنػة الشقعة عب رة عـ دولة بؼقؿف  اإلكن ن  هللاخؾفهلل فبؿجدد  (84

الؿدمبـة الث كقـة عشـد: سقشـ ههلل أن كـؾ  ـ    الخـ رج أن موؽ  ؾ كػنـفهلل وبصـؾ إلـك 

عب رة عـ الذات اإللفقةهلل الول ٓ بقجهلل غقدهـ  إٓ العـهللم: وعؾـك هـذا فنكـف ٓ  ـد   

: وهـ  مؽقن العهللالـة قـهلل محؼؼـت: القجقدهلل  ؾ الؽؾ خقد  حضهلل والؽؾ هق ان 

 ووجهللت دولة اإل  م الؿفهللي.

ػل مػنــقد بخوؾــػ عؿــ  بػفؿــف الوشــقع لإلبؿــ ن  ــ لققم أخــد   الوشــقع الػؾنــ (83

الؽ  ـلهلل وهــق مػنــقد بــذهب إلــك أن العــ لؿ ٓ بػـــك وٓ ببقــهللهلل وأ ــ  أرواح الخؾــؼ 

 فنوؾحؼ   لؿثؾ إف طقكقة  ؿجدد الؿقت.

ــث  (85 ــ ر: إكؽــ ر  ع ــة والـ ــل عشــدبة لؾجـ ــ ر ف ســػة الشــقعة آرـ ــك إكؽ ــ م عؾ ق

 هق الدوح اإلكن كقة فؼط. إجن دهلل والذه ب إلك أن الؿبعقث والؿـعؿ والؿعذب

عؾك وفـؼ  ـ  مؼـدر الػؾنـػة اإل ـداققة: فـنن روحـف سـوـعؿ     ـ وحهلل ان  (86

ع لؿ الؿثؾ إف طقكقة. وأ    ـ لؿ بم ـ   لوشقع الػؾنػل: فنن روحـف سـوعذب   

 ع لؿ الؿثؾهلل ولؽـ عذا ف لـ بنوؿد أ هللا.
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الوقحقـهلل الـذايتهلل  بذهب ف سػة الشقعة إلك الؼقل  نؼقط الوؽ لقػ عؿــ  ؾـغ (87

وآ ـ  قحهللة القجقد: ٕن الؼق  ـة قـهلل ق  ـت   حؼـفهلل و ؾـغ  دمبـة القؼـقـ: و  لوـ لل 

 فؾقف رؿة وجف لؼق  ف   لعب دات.

بصــدح العهللبــهلل  ـــ عؾؿــ ء الوشــقع الؽ  ــل لــهللى الشــقعة آرـــل عشــدبة  ــلن  (88

اإلبؿــ ن   لػؾنــػة اإل ــداققة كػــد وضــ لهلل وأن  ـــ وقــع   الوصــهللبؼ  شــلء  ـــ 

  قلف  ففق خ لهلل  خؾهلل   الـ ر.أ

 

 

 
 

 



 



 

 
 

 اخــأٌم انتُصٍ
 

 ؾفي: ,وأما أام افتواقاىل افتي أرااا

 ـ إ قر الول أرى الككقـز عؾقفـ    الؽؾقـ ت الشـدعقة: مقجقـف البـ حثقـ إلـك  (8)

الوعؿؼ   ففؿ أرد الػؾنػة اإل داققة عؾك الشـقعة آرــل عشـدبةهلل وإ ـب ع جزيقـ ت 

  .هذا الولرد  حث

  ـ الؿقضقع ت الجهللبدة   لبحث والهللراسة كدس يؾ عؾؿقة:  (5)

 إض ف ت ا ـ عد ل عؾك فؾنػة النفدوردي اإل داققة.  (9

 أرد ا ـ عد ل عؾك الوشقع الػؾنػل. (8

 الولوبؾ الػؾنػل لؾـصقص   الوشقع الػؾنػل. (4

أع م الوشقع الػؾنػلهلل إذ ٕغؾب همٓء الػ سـػة  ــ الضـ ل  ـ  بنـوحؼ  (3

 س لة عؾؿقة.أن بخص  د

 أرد الخؿقـل   اكوش ر الوشقع الػؾنػل. (5

 دور أع م الوشقع الػؾنػل   الؿجوؿع الشقعل الؿع  د. (6

 

 
 



 



 

 

 ًزاجعان

O 
 

إ هللاع ت  هللر الهللبـ الشقدازي الػؾنػقة الـػف كؿقذجوهلل اسؿ الؿملـػ:  ـ دق  (9

 هـ. دار كقـقى لؾهللراس ت والـشد والوقزبع.9389م. 8119الؿنؾؿهلل 

قل  قحهللة القجقدهلل مللقػ: عؾل الؼ ريهلل محؼقؼ: أحؿهلل  ـ إ داهقؿ أ ل إ ط ل الؼ (8

 العقـقـهلل دار ا ـ عب سهلل الطبعة إولك.

ا ـ عد ل حق مف و ذهبفهلل مـللقػ: آسـقـ   رقـقسهلل مدجؿـف عــ إسـب كقة: عبـهلل  (4

 م.9965الدحؿـ  هللويهلل  ؾوزم الطبع والـشدهلل  ؽوبة إكجؾق الؿصدبةهلل 

ػ: جعػـد  دمضـك العـ  ؾلهلل الؿدكـز اإلسـ  ل ا ـ عد ـل ســل  وعصـبهلل مـللق (3

 م.  8114 - 9383لؾهللاراس تهلل الطبعة إولك:

أ ق الربك ت البغهللادي وفؾنػوف اإللفقـةهلل دراسـة لؿققػـف الـؼـهللي  ــ فؾنـػة ا ــ  (5

 ــ رع الجؿفقربــة ـ  93ســقـ هلل دكوــقر: جؿــ ل رجــب ســقهلليهلل الـ  ــد :  ؽوبــة وهبــة 

 م.9996هـ ـ 9397ع  هللبـ ـ الؼ هدةهلل الطبعة إولك : 

آمج ه اإل داقل   فؾنػة ا ـ سقـ هلل مللقػ: د.  دفت عـزت  ـ للهلل دار الجقـؾ ـ  (6

 م.9993هـ ـ 9393 قدوتهلل الطبعة إولك: 

أرد الػؾنػة الققك كقة   عؾؿ الؽ م النـل حوك الؼدن الن دس الفجديهلل مللقػ:  (7

 الهللكوقر  حؿقد  حؿهلل عقهلل كػنقفهلل دار الـقادر.

مللقػ: الهللا  دهلل طبعة حجدبةهلل عـل  طبعف وكشده وكػؼوـف النـقهلل  ارـ  عشد رس لةهلل (8

 جؿ ل الهللبـ الؿقد دا  دي.
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آرـ  عشدبةهلل مللقػ: الحد الع  ؾلهلل معؾقؼ وإ داف: النـقهلل  فـهللي الـ زوردي  (9

 قؿهلل إبدان. -الحنقـل والشقا  حؿهلل دروديهلل دار الؽوب العؾؿقة 

الطبعـة إولـكهلل مصــحقح أرقلقجقـ  ارسـط ط لقف وهـق: الؼـقل عؾــك الد ق قـةهلل  (91

و ؼ  ؾة العبهلل الخػقهللهلل الشقا الؿعؾؿ   الؿهللرسة الؽؾقة الربلقـقة فدبهللرخ د كبصـلهلل 

 .9884طبع    هللبـة  دلقـ الؿحدوسة سـة 

أجق ة آسوػو ءاتهلل مللقػ: عؾل الخ  ـئلهلل دار الـبل لؾـشد والوقزبعهلل الؽقبتهلل  (99

 م.9995 -هـ 9395الطبعة إولٰكهلل 

ؾ الؿفـ يقةهلل مـللقػ: ا ــ الؿطفـد الحؾـلهلل الؿطبعـة: الخقـ م. قـؿهلل أجق ة الؿن ي (98

 .9319الطبعة الث  ـ: 

ــللقػ: الؿػقــهللهلل محؼقــؼ: عؾــل الغػــ ري  (94  حؿــقد الزركــهلليهلل  -آخوصــ صهلل م

 -. هــ9393: الث كقـة الطبعـةهلل  قـدوت –الـ  د: دار الؿػقهلل لؾطب عة والـشـد والوقزبـع 

 .م 9994

الـ  ــد:  مسنــة مـظــقؿ وكشــد مــداث اإل ــ م آداب الصــ ةهلل مــللقػ: الخؿقـــلهلل  (93

 م.8114الخؿقـلهلل الطبعة الخ  نة: 

آداب الص ةهلل مللقػ: الخؿقـل:  مسنـة مـظـقؿ وكشـد مـداث اإل ـ م الخؿقــلهلل  (95

 م.8144الطبعة الخ  نة: 

ـــؼ: الؼـــهللس  (96 ـــللقػ: الػـــ را لهلل دراســـة ومحؼق ـــة الػ ضـــؾةهلل م آراء أهـــؾ الؿهللبـ

 الؿؽوبة إزهدبة لؾكاث.لؾهللرس ت والبحقثهلل مؼهللبؿهلل طف حبقشلهلل 

إر عـــقن حـــهللبثو  ـــع  ـــدح لؾؿصـــطؾح ت الػؾنـــػقة والعدف كقـــة والػؼفقـــة  (97

ــهلل  ــب:  حؿ ــلهلل معدب ــقي الخؿقـ ــقهلل روح ان الؿقس ــ م الن ــللقػ: اإل  ــةهلل م والدوايق

 م.8191هـ ـ 9349الغدويهلل دار زبـ الع  هللبـهلل الطبعة إولك: 

والؿعـ د والـبـقاتهلل مــللقػ: إر ـ د الثؼـ ت إلـك امػــ ق الشـدايع عؾـك الوقحقــهلل  (98

 حؿهلل  ـ عؾل الشقك ,هلل محؼؼ: جؿ عـة  ــ العؾؿـ ء  ن ـداف الـ  ـدهلل الـ  ـد: دار 

 .م9983 - هـ9313 إولكهلل: الطبعةهلل لبـ ن –الؽوب العؾؿقة 
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ــللقػ: النــقهلل الگؾد بگــ ,هلل دار الصــػقة  (99 ــدوت  -إر ــ د النــ يؾهلل م ــ ن – ق هلل لبـ

 .م9994 - 9394: إولك الطبعة

 م.8111اتهلل مللقػ: النقنو ,هلل م ربا الطبع: اسوػو ء (81

أسدار أب تهلل مللقػ:  هللر الهللبـ  حؿهلل الشقدازيهلل مؼهللبؿ ومصـحقح:  حؿـهلل  (89

 . 9461 -هـ 9318خقاجقىهلل 

ــلهلل الـشــد اإلســ  ل الو  عــة لجؿ عــة  (88 ــللقػ: جــقادي أ ؾ أســدار الصــ ةهلل م

 .9395الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿؼهللسةهلل الطبعة إولك: 

معــ لكهلل مــللقػ: غــ م حنــقـ دبـــ ,هلل دار الفــ ديهلل دار أســؿ ء و ــػ ت الحــؼ  (84

 م.8113 -هـ 9389الف ديهلل الطبعة إولك: 

إ ؽ لقة القجقد الذهـل   الػؾنػة اإلس  قةهلل مللقػ: د. عـ دل  حؿـقد  ـهللرهلل  (83

 مهلل الـ  د: دار الحقار لؾـشد والوقزبع.8116الطبعة إولك: 

,هلل محؼقؼ ومؼهللبؿ ومعؾقؼ: ا ط ح ت الصقفقةهلل مصـقػ: عبهلل الدزاق الؽ    (85

 م.9998هـ ـ 9394د/ عبهلل الع ل   هقـهلل دار الؿـ رهلل الطبعة إولك: 

ــٰكهلل  (86 ــللقػ: ك  ــػ الغطــ ءهلل الطبعــة إول هـــهلل 9395أ ــؾ الشــقعة وأ ــقلف هلل م

  مسنة اإل  م عؾل.

 .9491إ قل إ قؾةهلل مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل (87

راء الطب طب يل وأ دز الؿػنـدبـهلل أ قل الوػنقد والولوبؾهلل  ؼ ركة  ـفجقة  قـ آ (88

هــ ـــ 9387مللقػ : النقهلل كؿـ ل الحقـهللريهلل  ـشـقرات : دار فداقـهللهلل الطبعـة الث كقـة : 

 م.8116

إ قل الع  ـة لؾػؼـف الؿؼـ رنهلل مـللقػ:  حؿـهلل مؼـل الحؽـقؿهلل الطبعـة الث كقـةهلل  (89

 لؾطب عة والـشد. ۏمهلل  مسنة آل البقت 9979

بة لعؼ يـهلل غـ ة الشـقعةهلل لوـللقػ: الـهللكوقر إ قل العؼهللبة لإل   قة دراسة كؼهلل (41

 م.8113   د طعقؿةهلل  ؽوبة  هلل قللهلل الطبعة إولٰك 
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أ ــقل الػؾنــػة اإل ــداققة عـــهلل  ــف ب الــهللبـ النــفدورديهلل مــللقػ: الــهللكوقر  (49

ــ نهلل الطبعــة إولــكهلل الؼــ هدة  ــق رب ــة إكجؾــق 9959 حؿــهلل عؾــل أ  مهلل الـ  ــد:  ؽوب

 الؿصدبة.

قعلهلل مـللقػ: النـقهلل  حؿـهلل حنـقـ الطب طبـ يلهلل أ قل الػؾنػة والؿــفج الـقا (48

 الؿجؾهلل إولهلل مؼهللبؿ ومعؾقؼ:  دمضك  طفديهلل مدجؿة عؿ ر أ ق رغقػ.

أ ــقل الػؾنــػة: مــللقػ  حؿــهلل حنــقـ الطب طبــ يل: كؼؾــف لؾعد قــة جعػــد  (44

 هـ.9386النبح ,. ـ قؿ:  مسنة اإل  م الص دق رضل ان عـفهلل 

دبةهلل عـدض وكؼـهللهلل مـللقػ: الـهللكوقر أ قل  ذهب الشقعة اإل   قة آرــٰك عشـ (43

ك  ــد  ـــ عبــهلل ان  ـــ عؾــل الؼػــ ريهلل دار الدضــ  لؾـشــد والوقزبــعهلل الطبعــة الدا عــةهلل 

 م.9998 -هـ 9398

إلحق ء  ۏإع م القرٰى  لع م الفهللٰىهلل مللقػ: الطربسلهلل  مسنة آل البقت  (45

 هـ.9397الكاثهلل قؿ الؿشدفةهلل الطبعة إولٰكهلل 

ــهلل (46 ــد ال ــللقػ: خق ــة الخ  نــة. إعــ مهلل م ــهللون. الطبع ــؼ:   ــلهلل محؼق بـ الزركؾ

 م.9981

هلل لبــ ن – قـدوت  -إع مهلل مللقػ: خقد الهللبـ الزركؾلهلل دار العؾـؿ لؾؿ بـقـ  (47

 .9981: طبع

أعق ن الشقعةهلل مللقػ:  حنــ إ ـقـهلل محؼقـؼ ومخـدبج : حنــ إ ـقـهلل دار  (48

 الوع رف لؾؿطبقع تهلل  قدوتهلل لبـ ن.

ــللقػ: الؿػقــهللهلل دار  (49 ــهلل لؾطب عــة والـشــد والوقزبــعهلل  قــدوتهلل اإلفصــ حهلل م الؿػق

لبـ نهلل طبعت  ؿقافؼة الؾجـة الخ  ة الؿشدفة عؾٰك الؿممؿد العـ لؿل ٕلػقـة الشـقا 

 م.9994 -هـ 9393الؿػقهللهلل الطبعة الث كقةهلل 

أف طقن الؿح ورات الؽ  ؾـةهلل كؼؾفـ  إلـك العد قـة  ـققل داود مؿـدازهلل إهؾقـة  (31

 لؾـشد والوقزبعهلل  قدوت.
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كقــة الؿحهللرــة عـــهلل العــدبهلل حؼؼفــ  وقــهللم لفــ  : عبــهلل الــدحؿـ  ــهللويهلل إف طق (39

 م.9977الطبعة الث كقةهلل الـ  د: وك لة الؿطبقع تهلل   رع ففهلل الن لؿ ـ الؽقبتهلل 

أفؾقطقـ عـهلل العدبهلل مـللقػ: عبـهلل الـدحؿـ  ـهللويهلل  ؽوبـة الـفضـة الؿصـدبةهلل  (38

 م.9955

 جــ  ع ؽوبــة   ـشــقراتهلل قــؿ –آقوصــ دهلل مــللقػ: الطقســلهلل  طبعــة الخقــ م  (34

 .9311هللطفدان –  فؾنوقن

إكؾقــؾ الؿـــفج   محؼقــؼ الؿطؾــبهلل مــللقػ:  حؿــهلل جعػــد  ـــ  حؿــهلل طــ هد  (33

الخداس , الؽد  سـلهلل دار الحـهللبث لؾطب عـة والـشـدهلل إبـدانهلل قـؿ هلل الطبعـة إولـك: 

 ش. 9484 - 9385

اإللفقـ تهلل محؼقــؼ :  ح ضــدات الشــقا جعػــد النــبح , لشــقا حنـــ  حؿــهلل  (35

 لبــ ن – قـدوت  -ـ  د : الهللار اإلس  قة لؾطب عة والـشد والوقزبـع  ؽل الع  ؾلهلل ال

 .م9989 – 9319الطبعة : إولك: 

اإل   ة والوبصدةهلل مللقػ: عؾل ا ـ    قبف الؼؿلهلل  هللرسـة اإل ـ م الؿفـهللي )ع(  (36

 .ش 9464 - 9313: إولك الطبعةهلل قؿ –

عؾـل كنـ رهلل  اإل   ةهلل مللقػ: الشفقهلل الشقا  دمضك الؿطفديهلل مدجؿة: جـقاد (37

 دار الحقراء لؾطب عة والـشد والوقزبع.

 إ ثؾ   مػنقد كو ب ان الؿـزلهلل مللقػ: ك  د  ؽ رم الشقدازي. (38

اإل هللاد الغقبل   حق ة البشدبةهلل الؿملػ:  دمضك  طفديهلل الؿكجؿ: الـهللكوقر  (39

  حؿهلل عؾل آذر بهلل الـ  د:  ف اكهللبش نهلل الطبعة: إولك.

 لع  ؾلهلل  ؽوبة إكهلللفهلل  غهللاد. أ ؾ أ ؾهلل مللقػ: الحد ا (51

آكوص رهلل مللقػ: الشدبػ الؿدمضكهلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عـة  (59

 هـ.9395الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة:  هللون 
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اإلكن ن الؽ  ؾ   الػؽد الصـق هلل عـدض وكؼـهللهلل إعـهللاد: د. لطـػ ان  ــ عبـهلل  (58

ر الفـهللي الـبـقيهلل  صـدهلل العظقؿ خقجف أسو ذ العؼقهللة الؿن عهلل  ج  عة أم الؼدىهلل دا

 م.8119هـ ـ 9341دار الػضقؾة النعقدبةهلل الطبعة إولك: 

اإلكنـ ن الؽ  ــؾ   هنـج الب غــةهلل مـللقػ: الع  ــة حنــ حنـــ زادة أ ؾــلهلل  (54

مدجؿة: عبهلل الدض  افوخ ريهلل كشـد:  مسنـة الؿعـ رف اإلسـ  قةهلل الطبعـة: إولـك 

 هـ.9396

هلل مدجؿـة: جعػـد  ـ دق الخؾقؾـلهلل اإلكن ن الؽ  ؾهلل مللقػ:  دمضك الؿطفـدي (53

 م.9998هـ ـ 9398 مسنة البعثةهلل  قدوتهلل الطبعة الث كقة: 

اإلكن ن والؼهللرهلل مـللقػ:  دمضـك  طفـديهلل مدجؿـة:  حؿـهلل عؾـل الونـخقديهلل  (55

 هـ.9388الؿطبعة: طفهلل الـ  دهلل الؿشدق لؾثؼ فة والـشدهلل الطبعة إولك: 

لؿقـدزا جـقاد الورببـزيهلل الـ  ـد: إكقار اإللفقة   الؿن يؾ العؼ يهللبةهلل مللقػ: ا (56

 .9388دار الصهللبؼة الشفقهللة عؾقف  الن مهلل الطبعة إولكهلل 

الب كقرة النؾقؿ كقة   كشػ أسدار الهللب كة الـصقدبةهلل مـللقػ: سـؾقؿ ن أفــهلليهلل  (57

 هـ.9345معؾقؼ: أ ق عبهلل الدحؿـ إرديهلل دار اإل  م  نؾؿهلل الطبعة إولك: 

 مسنـة القفـ ءهلل  قـدوتهلل لبــ نهلل دار إحقـ ء   ح ر إكـقارهلل مـللقػ: الؿجؾنـلهلل (58

 م.9984 -هـ 9314الكاث العد لهلل الطبعة الث كقةهلل 

 هللابة الحؽؿةهلل مللقػ:  حؿهلل حنقـ الطب طب يلهلل محؼقؼ: عب س عؾل الزارعل  (59

 .9398النبزواريهلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿهلل 

قػ: جعػـد النـبح ,هلل  مسنـة اإل ـ م البهللعة هلل  ػفق فـ  هلل حـهلله  وآر رهـ هلل مـلل (61

 . إبدان –قؿ  -الص دقهلل مقزبع :  ؽوبة الوقحقهلل 

 ص يد الهللرج تهلل مللقػ: مصحقح ومعؾقؼ ومؼهللبؿ: الح ج  قـدزا حنــ كق ـف  (69

 . ش 9468 - 9313هلل طفدان – إعؾؿل  ـشقرات|طفدان -  غلهلل  طبعة إحؿهللي 
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ؼقهللة البعث والخؾقد والدد البعث والخؾقد  قـ الؿوؽؾؿقـ والػ سػةهلل إرب ت ع (68

هــ ـ 9399عؾك الؿـؽـدبـهلل مـللقػ: عؾـل آرسـ ن آبـهللبـهلل الطبعـة إولـك: اسـو كبقل 

 م.9998

البق ن   مػنقد الؼـدآنهلل مـللقػ: النـقهلل الخـقيلهلل دار الزهـداء لؾطب عـة والـشـد  (64

 .م 9975 - 9495:الدا عة الطبعةهلل لبـ ن – قدوت  -والوقزبع 

ي ا ـ ر هلل وف سػة العصد القسقطهلل مـللقػ:  حؿـهلل  قـ الهللبـ والػؾنػة   رأ (63

 بقسػ  قسكهلل الطبعة الث كقة: دار الؿع رف  ؿصد.

م ج العدوسهلل مللقػ:  حؿهلل  دمضٰك الحنـقـل الز قـهلليهلل دار الػؽـدهلل  قـدوتهلل  (65

 م.9993 -هـ 9393دار الػؽد لؾطب عة والـشد والوقزبعهلل  قدوتهلل 

 ـــ خؾــهللونهلل  مسنــة مــ ربا ا ـــ خؾــهللونهلل مــللقػ: عبــهلل الــدحؿـ  ـــ  حؿــهلل  (66

 م. 9979 - 9499هلل لبـ ن – قدوت  -إعؾؿل لؾؿطبقع ت 

م ربا الحؽؿ ءهلل كزهة إرواح وروضة إفداح   م ربا الحؽؿ ء والػ سـػةهلل  (67

مللقػ :  ؿف الهللبـ  حؿـهلل  ــ  حؿـقد الشـفدزوريهلل اعوــك  وصـحقحف والوعؾقـؼ 

الؿعـ رف لؾحؽق ـة  عؾقف: النقهلل خقر قهلل أحؿـهللهلل الجـزء إولهلل طبـع  نع كـة وزارة

الع لقة الفـهللبةهلل الطبعة إولك  ؿطبعة  جؾف دايـدة الؿعـ رف العثؿ كقـة  حقـهللر آ ـ د 

 م.9976هـ/ 9496الهللكـ ـ الفـهللهلل 

م ربا الػؽد الػؾنػل   اإلس مهلل الؿؼهلل  ت الع  ـة ـ الػـدق اإلسـ  قة وعؾـؿ  (68

هلل أسـو ذ الػؾنـػة الؽ م ـ الػؾنػة اإلس  قةهلل مللقػ: الهللكوقر  حؿـهلل عؾـل أ ـق ربـ ن

 م.9986اإلس  قةهلل كؾقة أداب ـ ج  عة اإلسؽـهللربةهلل دار الؿعدفة الج  عقةهلل 

م ربا الػؾنـػة اإلسـ  قةهلل  ــذ القــ  قع حوـك وفـ ة ا ــ ر ـهللهلل مـللقػ : هــدي  (69

 -كقر  نهلل مدجؿة: كصقد  دوةهلل حنـ قبقنلهلل راجعف وقهللم لف: اإل  م  قسك الصهللر 

 طب عةهلل  قدوت ـ لبـ ن.ع رف م  دهلل عقبهللات لؾـشد وال
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 م ربا الػؾنػة الحهللبثةهلل مللقػ: بقسػ كدمهلل الطبعة الخ  نةهلل دار الؿع رف. (71

مـ ربا الػؾنـػة الققك كقـةهلل مـللقػ: بقسـػ كـدمهلل  ؽوبـة الثؼ فـة الهللبـقـةهلل الطبعـة  (79

 م. 8194 -هـ 9343الث كقة: 

ـ هدوردي قـهللس سـدههلل  (78 م ربا الػؾنػة والوصقفهلل الؿملػ: عؾـل الـاؿـ زي الشا

ــقا  دمضــك  ــؼ: الش ــلهلل الؿحؼ ــج د الدضــقي الؽد  ي ــقاد س ــقهلل ج ــكجؿ: الن الؿ

إعهللادي الخداس ,هلل الوصحقح: النقهلل حنقـ الؿهللرسل والنـقهلل ف ضـؾ الدضـقيهلل 

م(هلل الؿطبعـة:  ـدكة الطب عـة والـشـد الو  عـة 8198هـ ـ 9344الطبعة: العد قة إولك )

 بة.لمسو كة الدضقبة الؿؼهللسةهلل الـ  د:  ـشقرات القٓ

 –دبــ ر  ؽــد  -الوــ ربا الؽبقــدهلل مــللقػ: اإل ــ م البخــ ريهلل الؿؽوبــة اإلســ  قة  (74

 .مدكق 

 م ربا الؿذاهب اإلس  قةهلل مللقػ:  حؿهلل أ ق زهدةهلل دار الػؽد العد ل. (73

م سقع ت أفؾقطقـهلل كؼؾف إلك العد قة عـ إ ؾ الققك , الهللكوقر : فدبـهلل جـربهلل  (75

: سـؿقح دغـقؿهلل  ؽوبـة لبــ ن ك  ـدونهلل  داجعة : الـهللكوقر جقـدار جفـ  لهلل الـهللكوقر 

 م.9997الطبعة إولك : 

الولوبــؾ عـــهلل ف ســػة الؿنــؾؿقـهلل مــللقػ: فوحقــة فــ طؿلهلل جــهللاول لؾـشــد  (76

 م.8199والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

ــب قصــقد  (77 ــهلل حبق ــؼ: أحؿ ــللقػ: الطقســلهلل محؼق ــدآنهلل م ــقد الؼ ــ ن   مػن الوبق

 هـ.9319الع  ؾلهلل الطبعة إولك: 

هلل مللقػ: كصقد الـهللبـ الطقسـلهلل دراسـة ومحؼقـؼ عبـ س  حؿـهلل مجدبهلل العؼ يهلل (78

 م.9996حنـ سؾقؿ نهلل دار الؿعدفة الج  عقةهلل 

ـــ الؿطفــد الحؾــلهلل إ ــداف : جعػــد النــبح ,هلل  (79 ــللقػ: ا  ــد إحؽــ مهلل م محدب

 .9389إبدانهلل الطبعة إولكهلل - مسنة اإل  م الص دقهلل مقزبع:  ؽوبة الوقحقهللهلل قؿ
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ــلهلل  طبعـة أدابهلل الـجـػ إ ـدفهلل الطبعـة محدبد القسـقؾةهلل مـللقػ: الخؿق (81

 هـ.9491الث كقةهلل 

محػة إحقذيهلل ٕ ـل العـ ء  حؿـهلل  ــ عبـهلل الـدحؿـ الؿبـ ركػقريهلل الطبعـة  (89

 مهلل دار الؽوب العؾؿقةهلل  قدوتهلل لبـ ن.9991هـ ـ 9391إولكهلل 

محؼقؼ    لؾفـهلل  ـ  ؼقلة  ؼبقلة   العؼؾ أو  دذولةهلل مللقػ:  حؿهلل  ـ أحؿـهلل  (88

 م.9985 -هـ 9477هلل دايدة الؿع رف العثؿ كقة  حقهللر أ  دهلل البقدو,

مــذكدة إعقــ نهلل مــللقػ: جعػــد النــبح ,هلل  مسنــة آ ــ م الصــ دقهلل مقزبــع:  (84

 .9399 ؽوبة الوقحقهللهلل الطبعة إولك: 

الــكاث الققكــ ,   الحضــ رة اإلســ  قةهلل دراســ ت لؽبــ ر الؿنوشــدققـهلل ألــػ  (83

 لـ  د:  ؽوبة الـفضة الؿصدبة. قـف  ومدجؿف : عبهلل الدحؿـ  هللويهلل ا

هلل لــهللن –الوشقع العد ل والوشقع الػ رسلهلل مللقػ: كبقؾ الحقهللريهلل دار الحؽؿة  (85

 .م8193 - هـ9345: إولك الطبعة

الوشـقع العؾـقي والوشـقع الصـػقيهلل مـللقػ: الـهللكوقر عؾـل  ـدبعولهلل مدجؿــة:  (86

عؾقمهلل الطبعة الث كقة: حقهللر  جقهللهلل مؼهللبؿ: الهللكوقر إ داهقؿ  و هلل دار إ قد لؾثؼ فة وال

 م.8117 -هـ 9388

 الؿــ ك دارهلل الغػــ ري عبــهللان: مــللقػ – ؼق  مــف  –  داحؾــف –الوشــقع كشــقءه  (87

 .م9995 - هـ9395: الدا عة الطبعةهلل والوقزبع لؾـشد

الوشقع والوحقل   العصد الصػقيهلل مللقػ: كقلـ مقدكدهلل مدجؿة: حنقـ عؾل  (88

 م.8118ٕولك: عبهللالنو رهلل  ـشقرات الجؿؾهلل الطبعة ا

الوصقف والػؾنػةهلل مللقػ : ولكسـوقفهلل مدجؿـة ومعؾقـؼ ومؼـهللبؿ : أ. د. إ ـ م  (89

 م.9999 قهللان طؾعت حدب   لؼ هدةهلل  6عبهلل الػو ح إ  مهلل الـ  د :  ؽوبة  هلل قلل 

مطقر الػؽـد النق سـل الشـقعل  ــ الشـقرى إلـك وٓبـة الػؼقـفهلل مـللقػ: أحؿـهلل  (91

 .م9997: كإول الطبعةهلل إردن –الؽ مبهلل عؿ ن 
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الوعدف لؿذهب أهؾ الوصـقفهلل مـللقػ: أ ـق  ؽـد  حؿـهلل الؽ  ـ ذيهلل محؼقـؼ:  (99

 –طف عبهلل الب قل سدورهلل  ـ  ـشقرات  مسنة الـصد  -الهللكوقر عبهلل الحؾقؿ  حؿقد

 . م 9961 - 9481هللطفدان

 .9985الوعدبػ تهلل مللقػ: الشدبػ الجدج ,هلل  ؽوبة لبـ نهلل  بع:  (98

لقػ: حــ ج  ــ  هــ دي النــبزواريهلل معؾقــؼ معؾقؼــ ت  ــد الشــقاههلل الد ق قــةهلل مــل (94

 دكـز  -ومصحقح و ؼهلل ف سقهلل ج ل الهللبـ آ وق ,هلل الـ  د: سو د اكؼ ب فدهـگـل 

 كشد داكشگ هل.

معؾقؼــ ت عؾــك  ــدح فصــقص الحؽــؿ و صــب ح إكــف: مــللقػ: الخؿقـــلهلل  (93

 . 9316هلل هتدان –الطبعة إولكهلل  مسنة پ سهللار اس م 

د ـلهلل ضـبطف و ـححف وقـهللم لـف: عبـهلل الـقارث مػنقد ا ـ عد لهلل مللقػ: ا ـ ع (95

 م. 8119 - 9388 حؿهلل عؾلهلل دار الؽوب العؾؿقةهلل الطبعة إولك: 

مػنقد ا ـ كثقدهلل مللقػ: إسؿ عقؾ  ـ عؿد  ـ كثقدهلل محؼقؼ: س  ل سـ  ةهلل دار  (96

 .م8113 –هـ. 9385طقبةهلل الطبعة الث كقة: 

إلعـ م اإلسـ  لهلل الوػنقد إ ػٰكهلل مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل  طبعة  ؽوب ا (97

 ش.9478 -هـ 9381 دكز الـشد الو  ع لؿؽوب اإلع م اإلس  لهلل الطبعة إولٰكهلل 

الوػنــقد الصــ  هلل مــللقػ: الػــقض الؽ  ــ ,هلل  مسنــة الفــ ديهلل قــؿ الؿؼهللســةهلل  (98

 ش.9473 -هـ 9396

مػنــقد الصــداط الؿنــوؼقؿهلل مــللقػ: حنــقـ الربوجــددي محؼقــؼ: غــ م رضــ   (99

 .9388الؿع رف اإلس  قةهلل قؿهلل الطبعة إولك: إبدان  قٓك  الربوجدديهلل  مسنة

مػنقد الؼدآن الؽـدبؿهلل مـللقػ:  صـطػك الخؿقــلهلل  مسنـة مـظـقؿ وكشـد آرـ ر  (911

 ش. 9476 - 9398اإل  م الخؿقـلهلل  طبعة  مسنة العدوجهلل الطبعة إولك: 
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مػنقد الؼؿلهلل مللقػ: عؾل  ـ إ داهقؿ الؼؿلهلل مصحقح ومعؾقؼ ومؼهللبؿ : النقهلل  (919

 هـهلل  طبعة الـجػهلل  ـشقرات  ؽوبة الفهللٰى.9487لؿقسقي الجزايديهلل طقب ا

مػنقد الؿحقط إعظـؿ والبحـد الخظـؿ   ملوبـؾ كوـ ب ان العزبـز الؿحؽـؿهلل  (918

مللقػ: حقهللر أ ؾلهلل محؼقؼ:  حنـ الؿقسقي الورببزيهلل  مسنـف فدهـگـك وكشـد 

 .9388كقر عؾل كقرهلل الطبعة: الث لثةهلل 

ب طب يلهلل  ـشقرات جؿ عـة الؿهللرسـقـ   الحـقزة مػنقد الؿقزانهلل مللقػ: الط (914

 العؾؿقةهلل قؿ.

مػنـقد جقا ـع الجـ  عهلل مـللقػ: الطربســلهلل  مسنـة الـشـد اإلسـ  ل الو  عــة  (913

 هـ .9389لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة إولٰكهلل 

ــقدهلل دار  (915 ــقؿ  حؿ ــهلل الحؾ ــهللكوقر عب ــللقػ: ال ــػل   اإلســ مهلل م ــد الػؾن الوػؽق

 .9318ـ نلب -الؽو ب الؾبـ ,  قدوت

مؾخقص البق ن    ج زات الؼدآنهلل مللقػ: الشدبػ الدضـلهلل حؼؼـف وقـهللم لـف:  (916

 . 9955 – 9473 حؿهلل عبهلل الغـل حنـهلل دار إحق ء الؽوب العد قة هلل الطبعة إولك: 

ــق  (917 ــللقػ: أ  ــف الشــدبعة الؿدفقعــة عـــ إح دبــث الشـــقعة الؿقضــقعةهلل م مـزب

راجـع أ ـقلف وعؾـؼ عؾقـف : عبـهلل الحنـ عؾل  ـ  حؿهلل  ـ عـّداق الؽــ ,هلل حؼؼـف و

 القه ب عبهلل الؾطقػهلل عبهلل ان  ـ  حؿهلل الغؿ ري.

الوـضــقهلل واإلخــداج الػـــل:  حؿــهلل البــهللبديهلل الؿداجعــة الؾغقبــة: عبــهلل الدضــ   (918

 هـ.9341افوخ ريهلل الـ  د: دار فداقهللهلل الطبعة: إولك 

هلل دار هت فت الػ سػةهلل مللقػ: أ ق ح  هلل الغزاللهلل محؼقؼ: الهللكوقر سؾقؿ ن دكق  (919

 الؿع رفهلل الؼ هدةهلل الطبعة الث لثة.

هتذبب إحؽ مهلل مـللقػ: الطقسـلهلل محؼقـؼ ومعؾقـؼ: النـقهلل حنــ الؿقسـقي  (991

 .ش 9463: الث لثة الطبعةهلل طفدان –الخدس نهلل دار الؽوب اإلس  قة 
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هتذبب الؾغةهلل مللقػ:  حؿهلل  ـ أحؿهلل  ــ إزهـدي الفـدويهلل محؼقـؼ:  حؿـهلل  (999

 م8119 إولكهلل: الطبعةهلل  قدوت –الكاث العد ل عقض  دعبهلل الـ  د: دار إحق ء 

مقحقـــهلل اإل   قـــةهلل مـــللقػ:  حؿـــهلل  ـــ قد الؿؾؽـــلهلل وزارة الثؼ فـــة واإلر ـــ د  (998

 هـ.9395اإلس  لهلل  مسنة الطب عة والـشدهلل الطبعة إولٰكهلل 

 الوقحقهلل والشدك   الؼدآنهلل مللقػ: جعػد النبح ,. (994

هلل ه  ـــؿ الحنـــقـل الوقحقـــهللهلل مـــللقػ: الصـــهللوقهلل مصـــحقح ومعؾقـــؼ : النـــق (993

 الطفدا,هلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفة.

الوقحقهللهلل مللقػ:  دمضك  طفديهلل مدجؿة: إ ـداهقؿ الخزرجـلهلل دار الؿحجـة  (995

 م.8119 -هـ 9341البقض ءهلل الطبعة الث كقة: 

مقضقح الؿؼ  ـهللهلل مـللقػ: اـ ء الـهللبـ  حؿـهلل  ــ الحنـقـ البفـ يل العـ  ؾلهلل  (996

 ـ.ه9316 حجدبة طبعة قؿ –  د:  ؽوب آبة ان العظؿك الؿدعشل الـجػل الـ

الث  ـت والؿوغقــد   الؿعدفـة الهللبـقــةهلل كؿـ ل الحقــهللريهلل  ؼؾـؿ : الــهللكوقر عؾــل  (997

 هـ.9341م ـ 8119العؾلهلل  مسنة الو ربا العد لهلل  قدوت ـ لبـ نهلل الطبعة إولك: 

لنــقهلل حنـــ رــقاب إعؿــ لهلل مــللقػ: الصــهللوقهلل مؼــهللبؿ:  حؿــهلل  فــهللي ا (998

 .9468|:الث كقة الطبعةهلل قؿ –الخدس نهلل  ـشقرات الشدبػ الدضل 

ــز الول ــقؾ  (999 ــ  لهلل  دك ــب عـو ـــ أدب ــت   جــهلل   ــدبؿ  ـ ــللقػ:   الثقق ــقفق هلل م

 م.8195 -هـ 9346لؾهللراس ت والبحقثهلل الطبعة إولك: 

 ج  ع أح دبث الشقعةهلل مللقػ: الربوجدديهلل الؿطبعة العؾؿقةهلل قؿ. (981

ــع  (989 ــة :  ــدكت جــ  ع إســدار و ـب ــلهلل الؿطبع ــهللر أ ؾ ــللقػ: حق ــقارهلل م إك

 .9468اكوش رات عؾؿك و فدهـگكهلل سـة الطبع: 

ج  ع النع داتهلل مللقػ:     حؿهلل  فـهللي الـداقـلهلل محؼقـؼ ومعؾقـؼ: النـقهلل  (988

  حؿهلل ك ككهلل مؼهللبؿ:  حؿهلل رض  الؿظػدهلل دار الـعؿ ن لؾطب عة والـشد.
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بلهلل مصحقح: أحؿهلل عبـهلل العؾـقؿ الج  ع ٕحؽ م الؼدآنهلل مللقػ: اإل  م الؼدط (984

 .م 9985 - 9315هلل لبـ ن – قدوت  -الربدو,هلل دار إحق ء الكاث العد ل 

الجؿع  قـ رأبل الحؽقؿقـهلل مللقػ: أ ق كصد الػ را لهلل دار الؿشدقهلل  قـدوتهلل  (983

 م.8119الطبعة الخ  نة: 

جؿؾ العؾؿ والعؿؾهلل مـللقػ: الشـدبػ الؿدمضـكهلل محؼقـؼ: أحؿـهلل الحنـقـلهلل  (985

 .9478داب   الـجػ إ دفهلل الطبعة إولك:  طبعة أ

جـقد العؼؾ والجفؾهلل لنؿ حة آبة ان العظؿك اإل ـ م الخؿقــلهلل قـهللس سـدههلل  (986

 عّد ف : أحؿهلل الػفديهلل  ـشقرات  مسنة إعؾؿل لؾؿطبقع تهلل  قدوت ـ لبـ ن.

الجف د إكربهلل مللقػ: الخؿقـلهلل الـ  د:  مسنـة مـظـقؿ وكشـد مـداث اإل ـ م  (987

 م.8113هـ/ 9345الشمون الهللولقةهلل الطبعة: الن دسة الخؿقـل ـ 

جقاهد الؽ مهلل مللقػ: الجـقاهديهلل محؼقـؼ ومعؾقـؼ وإ ـداف : الشـقا عؾـل  (988

 ش. 9468أخقكهلليهلل الطبعة الو سعة: 

الح  قة عؾك  هللارك إحؽ مهلل مللقػ:  حؿهلل   قد القحقهلل البفبف ,هلل  مسنة   (989

 . 9381إلحق ء الكاثهلل الطبعة إولك:  ۏآل البقت 

الح  قة عؾٰك أ قل الؽ  هلل مللقػ:  هللر الهللبـ  ــ أحؿـهلل الحنـقـل العـ  ؾلهلل  (941

محؼقؼ عؾـل الػ ضـؾلهلل دار الحـهللبث لؾطب عـة والـشـدهلل إبـدانهلل قـؿهلل الطبعـة إولـٰكهلل 

 ش.9484 -هـ 9385

الحهللايؼ الـ ضدةهلل مللقػ: الؿحؼؼ البحدا,هلل محؼقؼ ومعؾقؼ وإ داف:  حؿهلل  (949

 اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفة.مؼل اإلبدوا,هلل  مسنة الـشد 

الحهللايؼ   الؿط لب الع لقة الػؾنػقة العقبصة ٕ ل  حؿهلل عبهلل ان  ـ  حؿهلل  (948

 ـ النقهلل البطؾققسل إكهلللنلهلل قهللم لف إسو ذ الهللكوقر: عبـهلل الؽـدبؿ القـ  هلل اعوــك 

هـ 9318إولك:   ف: الهللكوقر  حؿهلل رضقان الهللابةهلل دار الػؽد د شؼ ـ سقربةهلل الطبعة

 م.9988ـ 
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حهللبث الطؾب واإلرادةهلل مللقػ: الخؿقــلهلل  ـدح الشـقا   حؿـهلل الؿحؿـهللي  (944

 .9389الجق ,هلل  مسنة العدوجهلل الطبعة إولك:

الحهللبؼة الف لقةهلل مللقػ: البف يل الع  ؾلهلل  مسنة آل البقـت إلحقـ ء الـكاث  (943

 .9391قؿ هلل محؼقؼ: عؾل الؿقسقي الخداس ,هلل الطبعة إولك: 

حدكــة الػؽــد الػؾنــػل   العــ لؿ اإلســ  لهلل مــللقػ: الــهللكوقر غــ م حنــقـ  (945

إ داهقؿــل دبـــ ,هلل معدبــب: عبــهلل الــدحؿـ العؾــقيهلل دار الفــ ل لؾطب عــة والـشــد 

 م.8119هـ ـ 9388والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

الحؽؿة الؿوع لقة عـهلل  هللر الؿوللفقـ الشقدازيهلل د. عؾـل الحـ ج حنــهلل دار  (946

 م.8115هـ ـ 9386والـشد والوقزبعهلل الطبعة إولك:  الف دي لؾطب عة

الحؽؿـة الؿوع لقـة   إســػ ر العؼؾقـة إر عـةهلل مــللقػ:  ـهللر الـهللبـ  حؿــهلل  (947

 .م 9989: الث لثة الطبعةهلل لبـ ن – قدوت  -الشقدازيهلل دار إحق ء الكاث العد ل 

: الحؽؿــة الـظدبــة والعؿؾقــة   هنــج الب غــةهلل مــللقػ: جــقادي آ ؾــلهلل الـ  ــد (948

 هـ.9483ذوي الؼد كهلل الطبعة إولك: 

الحؽؿة عـهلل اإل  م عؾل   هنجفهلل مللقػ: جقادي آ ؾلهلل دار الف ديهلل  قـدوت  (949

 م.9998هـ ـ 9394ـ لبـ نهلل الطبعة إولك: 

الحؽق ـــة اإلســـ  قةهلل مـــللقػ: الخؿقــــلهلل الطبعـــة الث لثـــة: وزارة اإلر ـــ دهلل  (931

  جؿفقربة إبدان.

قؾنـــقف آبـــة ان النـــقهلل  حؿـــهلل حنـــقـ حقـــ ة  ـــ   عـــهلل الؿـــقتهلل مـــللقػ: الػ (939

 الطب طب يلهلل مدجؿة: س لؿ  شؽقرهلل دار الوع رف لؾؿطبقع ت.

خــوؿ الـبــقةهلل  دمضــك  طفــديهلل مدجؿــة: عبــهلل الؽــدبؿ  حؿــقدهلل دار الؿحجــة  (938

 البقض ءهلل دار الدسقل إكدم.

خ  ة إققالهلل مللقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل محؼقؼ: جقاد الؼقق لهلل  مسنة  (934

 .9397 مسنة كشد الػؼ هة الطبعة إولك:  -الـشد اإلس  ل
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خ  ة إققالهلل مللقػ: ا ـ  طفد الحؾلهلل  مسنة الـشد اإلس  لهلل  مسنة  (933

 هـ.9397كشد الػؼ هةهلل الطبعة إولٰكهلل عقهلل الغهللبد 

خ  ة عبؼ ت إكقارهلل مللقػ: ح  ـهلل الـؼـقيهلل خقـ مهلل  مسنـة البعثـةهلل قنـؿ  (935

 هـ.9315الهللراس ت اإلس  قةهلل طفدانهلل إبدانهلل 

در الؿــض الــهللرج ت الدفقعــة   طبؼــ ت الشــقعةهلل مــللقػ: عؾــل خــ ن الؿــهلل,  (936

هلل قـؿ –الشقدازيهلل مؼهللبؿ: النقهلل  حؿهلل   دق  حد العؾقمهلل  ـشقرات  ؽوبة  صقديت 

 . 9497: سـة

الــهللر الـظــقؿهلل مــللقػ: ا ـــ حــ مؿ العــ  ؾلهلل  مسنــة الـشــد اإلســ  ل الو  عــة  (937

 لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ.

 خصـــق ت قؾؼـــة   اإلســـ مهلل دراســـ ت ألـــػ  قـفـــ  دراســـ ت إســـ  قةهلل  (938

ومدجؿف : عبهلل الدحؿـ  ـهللويهلل الطبعـة الث كقـة  زبـهللةهلل الـ  ـد: دار الـفضـة العد قـةهلل 

 م.9963

دراســـ ت   وٓبـــة الػؼقـــف وفؼـــف الهللولـــة اإلســـ  قةهلل مـــللقػ: الؿـوظـــديهلل  (939

ــٰكهلل ــة إول ــدانهلل الطبع ــؿهلل إب ــ لؿل لؾهللراســ ت اإلســ  قةهلل ق ــز الع   ـشــقرات الؿدك

 هـ.9318

دروس   الوقحقهلل/ النقهلل كؿ ل الحقهللري:  ؼؾؿ عؾـل حؿـقد العبـ دي. ـ قـؿ:  (951

 م.8199هـ. 9348دار فداقهللهلل 

دعــقة إلــك الوقحقــهلل: رســ لة اإل ــ م الخؿقـــل إلــك الــزعقؿ النــقفقول  قخ يقــؾ  (959

غقر  مشقفهلل الـ  د:  مسنة مـظـقؿ وكشـد مـداث اإل ـ م الخؿقــلهلل الطبعـة الث لثـة: 

 م.8116هـ 9387

ٓيؾ آ   ة:  حؿهلل  ـ جدبد الطربي الشقعلهلل قنـؿ الهللراسـ ت اإلسـ  قةهلل د (958

 .9394 مسنة البعثةهلل قؿهلل الطبعة إولك: 
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دٓيؾ الصهللق لـفج الحؼهلل مللقػ:  حؿـهلل حنــ الؿظػـدهلل  مسنـة آل البقـت  (954

 إلحق ء الكاثهلل الطبعة إولك. ۏ

ل العـ  ؾلهلل دور العؼؾ   مشؽقؾ الؿعدفة الهللبـقةهلل مللقػ:   لؽ  صطػك وهبـ (953

 م.8118هـ ـ 9389دار الف دي لؾطب عة والـشد والوقزبعهلل الطبعة الث كقة: 

 م.  9997 - 9398دولة الؿفهللي الؿـوظدهلل مللقػ: إ داهقؿ إكص ريهلل  (955

دبقان ا ـ ف رضهلل محؼقؼ:  فهللي  حؿهلل ك  د الهللبـهلل  ـشقرات  حؿـهلل عؾـل  (956

 .8115 – 9835دار الؽوب العؾؿقةهلل الطبعة الث كقة: - قضقن 

إلحقـ ء الـكاثهلل  ۏذخقدة الؿع دهلل مللقػ: النبزواريهلل  مسنـة آل البقـت  (957

 طبعة حجدبة.

 -الذربعةهلل ٔق   زرگ الطفدا,هلل دلقؾ الؿملػ ت الطبعة: الث كقةهلل دار إضـقاء  (958

 .لبـ ن – قدوت 

ــ ل  (959 ـــ أ حــ ث الؿدجــع الشــقعل: كؿ ــ ن الـظــديهلل   ــة   العدف ــة الؽقكق الدؤب

 -هــ 9346هلل  مسنة اإل  م الجـقاد لؾػؽـد والثؼ فـةهلل الحقهللريهلل  ؼؾؿ  حؿهلل الد قعل

 م.8195

ــطل  (961 ــقـ الغضــ يدي القاس ـــ الحن ــهلل   ــللقػ: أحؿ ـــ الغضــ يديهلل م ــ ل ا  رج

 ش.9481 -هـ 9388البغهللاديهلل دار الحهللبث لؾطب عة والـشدهلل قؿهلل الطبعة إولٰكهلل 

رجـ ل ا ــ داودهلل مــللقػ: ا ــ داوود الحؾــلهلل محؼقـؼ ومؼــهللبؿ : النـقهلل  حؿــهلل  (969

ل  حــد العؾــقمهلل  ـشــقرات  طبعــة الحقهللربــة الـجــػ إ ــدفهلل  ـشــقرات  ــ دق آ

 م.9978 -هـ 9498الدضٰكهلل قؿهلل إبدانهلل 

رج ل الطقسلهلل مللقػ: الشقا الطقسلهلل محؼقؼ: جقاد الؼقـق ل اإل ـػف ,هلل  (968

 مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسـقـ  ؼـؿ الؿشـدفةهلل الطبعـة إولـك: 

9395. 
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ػ: الـج  لهلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عـة لجؿ عـة رج ل الـج  لهلل مللق (964

 هـ .9396الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفةهلل الطبعة الخ  نةهلل 

دار  قدوت  -رس يؾ إخقان الصػ ء وخ ن القف ءهلل دار   در لؾطب عة والـشد  (963

 م. 9975 - 9476لؾطب عة والـشدهلل 

شــد: الدســ يؾ إ ــقلقةهلل مــللقػ:  حؿــهلل  ــ قد القحقــهلل البفبفــ ,هلل محؼقــؼ وك (965

 .9396 مسنة الع  ة الؿجهللد القحقهلل البفبف ,هلل الطبعة إولك: 

رســ يؾ الخؿقـــل العدف كقــةهلل الـ  ــد:  مسنــة مـظــقؿ وكشــد مــداث اإل ــ م  (966

 م.9995الخؿقـلهلل الطبعة إولك: 

الدس يؾ الدج لقةهلل مللقػ: أ ق الؿع لل  حؿهلل  ــ  حؿـهلل إ ـداهقؿ الؽؾب سـلهلل  (967

 ش. 9489 -هـ 9384الطبعة إولك: دار الحهللبث لؾطب عة والـشدهلل قؿهلل 

رسـ يؾ الشـدبػ الؿدمضـكهلل مؼـهللبؿ: النــقهلل أحؿـهلل الحنـقـلهلل إعـهللاد:  فــهللي  (968

 .9315قؿ  -الدج يلهلل  طبعة سقهلل الشفهللاء 

الدس يؾ العشدهلل مللقػ: الطقسلهلل  مسنـة الـشـد اإلسـ  ل الو  عـة لجؿ عـة  (969

 الؿهللرسقـ  ؼؿ. 

الشقا  حؿـهلل الحنـقن / رس يؾ الؽدكلهلل مللقػ: الؿحؼؼ الؽدكلهلل محؼقؼ:   (971

 .9319: إولك الطبعةهلل قؿ –إ داف: النقهلل  حؿقد الؿدعشلهلل  طبعة الخق م 

رس يؾ   درابة الحهللبثهلل مللقػ: أ ق الػضـؾ ح فظقـ ن البـ  ؾلهلل دار الحـهللبث  (979

 ش.9488 -هـ  9383لؾطب عة والـشدهلل الطبعة إولك:

ولـكهلل  مسنـة رس يؾ و ؼ ٓتهلل مللقػ: جعػـد الشـقا النـبح ,هلل الطبعـة إ (978

 .9399اإل  م الص دقهلل مقزبع:  ؽوبة الوقحقهللهلل 

ـــٰك الطفـــدا,هلل  مسنـــة  (974 ـــل  ـــع مـــذبق ت لؿجوب ـــللقػ: الخؿقـ الدســـ يؾهلل م

 إسؿ عقؾق ن لؾطب عة والـشد والوقزبع.
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الدس لة الوهلل دبةهلل مللقػ:  قا اإلس م ا ـ مقؿقةهلل محؼقـؼ:  حؿـهلل النـعقيهلل  (973

 م.8114 -هـ 9383 ؽوبة العبقؽ نهلل الطبعة الث  ـة: 

 رس لة الحشدهلل مللقػ:  هللر الهللبـ الشقدازيهلل مدجؿة:  حؿهلل خقا جقى. (975

الدس لة النعهللبةهلل مللقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل إخداج ومعؾقـؼ ومحؼقـؼ : عبـهلل  (976

 هـ.9391الحنقـ  حؿهلل عؾل  ؼ لهلل الطبعة إولٰك الؿحؼؼةهلل 

ـــ رف  (977 ـــ يلهلل دار الوع ـــقـ الطب طب ــــ حن ـــهلل   ـــللقػ:  حؿ ـــةهلل م ـــ لة القٓب رس

 . هـ9317هلل لبـ ن –  قدوت –قع ت لؾؿطب

رس لة كقر عؾك كقر   الـذكد والـذاكد والؿـذكقرهلل آبـة ان الشـقا حنــ زادة  (978

أ ؾــلهلل مدجؿــة: عدفــ ن  حؿــقدهلل دار الفــ دي لؾطب عــة والـشــد والوقزبــعهلل الطبعــة 

 م.8113هـ ـ 9385إولك: 

: دار رك يز فؾنػة  هللر الؿوللفقـهلل الؿملػ:  جؿقعـة  ــ البـ حثقـهلل الـ  ـد (979

 م.8118الؿع رف الحؽؿقةهلل م ربا الطبع: كقن ن 

الدوا ــح النــؿ وبةهلل مــللقػ:  قددا ــ د  حؿــهلل  ــ قد الحنــقـل إســك آ ــ ديهلل  (981

هلل والـشـد لؾطب عـة الحـهللبث دارهلل الجؾقؾـل ان كعؿة هلل ه  محؼقؼ : غ  حنقـ ققصدبف

 . ش9481-هـ9388:إولك الطبعة

 ػ: الخ  ـئل.روح الوقحقهلل رفض عبقدبة غقد انهلل مللق (989

روض ت الجـ ت   أحقال العؾؿـ ء والنـ داتهلل مـللقػ: الؿقـدزا  حؿـهلل  ـ قد  (988

هـــ ـ 9399الؿقســقي الخقاكنــ ري إ ــبف ,هلل الــهللار اإلســ  قةهلل الطبعــة إولــك: 

 م.9999

روض ت الجـ نهلل مللقػ:  حؿهلل  ـ قد الؿقسـقيهلل الـهللار اإلسـ  قةهلل  قـدوتهلل  (984

 .م9999 –هـ. 9399الطبعة إولك: 

الؿوؼقـ    دح  ـ ٓ بحضده الػؼقفهلل مللقػ:  حؿهلل مؼل الؿجؾنـلهلل  روضة (983

 عؾل پـ ه اإل وف ردي. -عّؾؼ عؾقف وأ دف عؾك طبعف: حنقـ الؿقسقي الؽد  , 
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رب ض الن لؽقـ    دح  حقػة سقهلل النـ جهللبـهلل مـللقػ: سـهللي عؾـل خـ ن  (985

سنـة الـشـد الؿهلل, الشقدازيهلل محؼقؼ:  حنـ الحنقـل إ قـلهلل الطبعة الدا عةهلل  م

 .9395اإلس  لهلل 

الزب دات عؾٰك الؿقضقع ت وبنؿٰك ذبؾ المللء الؿصـقعةهلل مـللقػ: جـ ل  (986

ــد  ــ رف لؾـش ــة الؿع ـــهلل  ؽوب ــهللح ج حن ــهلل ال ــز خ ل ــؼ: را  ــققطلهلل محؼق ــهللبـ الن ال

 م.8191 -هـ 9349والوقزبعهلل الطبعة إولٰكهلل 

قـّؾ الحـ ّج النبع الشهللادهلل مللقػ: الهللا  دهلل   حظـة: طبـع  ؿب  ـدة   طبعـف أ (987

 أحؿهلل  قدازي.

ســد الصــ ةهلل مــللقػ: الخؿقـــلهلل معدبــب ومعؾقــؼ: أحؿــهلل الػفــديهلل كشــد دار  (988

 الوع رف لؾؿطبقع تهلل  قدوت.

ــ ,هلل دار  (989 ــهللبـ إلب ــهلل ك  ــد ال ــللقػ:  حؿ ــث الصــحقحةهلل م ــؾة إح دب سؾن

 هـ.9395الؿع رف. 

ــللقػ:  (991 سؾنــؾة إح دبــث الضــعقػة والؿقضــقعة وأردهــ  النــق    إ ــةهلل م

 م. 9998 -هـ  9398هلل ك  د الهللبـ إلب , هللدار الؿع رفهلل الطبعة : إولٰكهلل  حؿ

ســــ ا ـــ   جــةهلل مــللقػ:  حؿــهلل  ـــ بزبــهلل الؼزوبـــلهلل  ؽوبــة الؿعــ رف لؾـشــد  (999

 والوقزبعهلل الطبعة إولٰك.

ــة  (998 ـــ إ ــعثهلل النجنــو ,هلل طب عــة  ؽوب ــللقػ: ســؾقؿ ن   ــل داودهلل م ســــ أ 

 لث كقة.الؿع رف لؾـشد والوقزبعهلل الطبعة ا

ســ الك ذيهلل مـللقػ:  حؿـهلل  ــ عقنـٰك الك ـذيهلل  ؽوبـة الؿعـ رف لؾـشـد  (994

 والوقزبعهلل طب عة  ؽوبة الؿع رف لؾـشد والوقزبعهلل الطبعة إولٰك.

ســ الـنـ يلهلل مـللقػ: أحؿـهلل  ــ  ـعقب  ــ عؾـل الشـفقد   لـنـ يلهلل طب عـة  (993

  ؽوبة الؿع رف لؾـشد والوقزبعهلل الطبعة إولٰك.
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ــب (995 ــ م الـ ــقد أع ــعقب س ــؼ :   ــدبج ومعؾق ــؼ ومخ ــذهبلهلل محؼق ــللقػ: ال  ءهلل م

لبــ نهلل الطبعـة  - قـدوت  -إركموطهلل  حؿـهلل كعـقؿ العدقنقسـلهلل  مسنـة الدسـ لة 

 م. 9994 - 9394الو سعة

الشــ     اإل   ــةهلل مــللقػ: الشــدبػ الؿدمضــلهلل  مسنــة إســؿ عقؾق نهلل قــؿهلل  (996

 هـ.9391الطبعة الث كقةهلل 

 هـ.9319فد الحؾلهلل الطبعة الث كقة:  دايع اإلس مهلل مللقػ: ا ـ الؿط (997

 دح أ قل الؽـ  هلل مـللقػ:  حؿـهلل  ـ لح الؿ زكـهللرا,هلل ضـبط ومصـحقح :  (998

النقهلل عؾل ع  ـقرهلل دار إحقـ ء الـكاث العد ـل لؾطب عـة والـشـد والوقزبـعهلل  قـدوتهلل 

 م.8111 -هـ 9389لبـ نهلل الطبعة إولٰكهلل 

 حؿـهلل الحنـقـل   دح إخب رهلل مللقػ: الؼ ضل الـعؿـ ن الؿغد ـلهلل محؼقـؼ: (999

 الج للهلل  طبعة  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ.

 ــدح إســؿ ء الحنـــكهلل مــللقػ:  ــ  هــ دى النــبزواريهلل  ـشــقرات  ؽوبــة  (811

  صقديتهلل قؿ إبدانهلل طبعة حجدبة.

 دح اإللفق ت  ـ كو ب الشػ ءهلل مللقػ:  ـ   حؿـهلل  فـهللي الـداقـلهلل محؼقـؼ  (819

 ش.9481ف ,هلل الطبعة إولك:ومصحقح: ح  هلل ك جل أ ػ

 دح الؿـظق ةهلل مللقػ:    ه دي النبزواريهلل عؾؼ عؾقـف: آبـة ان حنــ زاده  (818

هــ 9394أ ؾلهلل مؼهللبؿ ومحؼقؼهلل  نعقد الط لبلهلل الـ  د: كشد ك بهلل الطبعة إولك: 

 م.9998 -

 ــدح الؿـظق ــةهلل الؿملــػ:  دمضــك الؿطفــديهلل الـ  ــد:  مسنــة أم الؼــدى  (814

 م.8119هـ ـ 9341الث كقة:  لؾوحؼقؼهلل الطبعة

 ــدح الفهللابــة إردبــةهلل مــللقػ:  ــهللر الــهللبـ الشــقدازيهلل محؼقــؼ: أحؿــهلل عبــهلل  (813

 هــ9389: إولـك الطبعـةهلل الهللبـقـة الثؼ فـة  ؽوبـةهلل وهبة عؾل مقفقؼ –الدحقؿ الن بح 

 .م8118
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 دح  هللابة الحؽؿة لؾع  ـةهلل: مؼدبـدًا ٕ حـ ث كؿـ ل الحقـهللريهلل  ؼؾـؿ خؾقـؾ  (815

 م.8191-هـ 9349داقهللهلل رزق. ـ قؿ: دار ف

 ــدح حؽؿــة اإل ــداقهلل مــللقػ:  ــؿف الــهللبـ  حؿــهلل  ــفدزوريهلل محؼقــؼ:  (816

: إولـك الطبعةهلل الهللبـقة الثؼ فة  ؽوبةهلل وهبة عؾل مقفقؼ –أحؿهلل عبهلل الدحقؿ الن بح 

 .م8198 هـ9344

ــ م  (817 ــ ر آ  ــلهلل  مسنــة مـظــقؿ وكشــد آر ــللقػ: الخؿقـ ــ ء النــحدهلل م  ــدح دع

 . 9396: ٕولكا الطبعةهلل هتدان –الخؿقـل 

 دح رس لة الحؼققهلل مللقػ: اإل  م زبـ الع  هللبـهلل  دح: حنــ النـقهلل عؾـل  (818

 .9316الؼب كچلهلل  مسنة إسؿ عقؾق ن لؾطب عة والـشدهلل الطبعة الث كقة:

 دح كو ب هن بة الحؽؿةهلل مؼدبد لهللروس النقهلل كؿ ل الحقهللريهلل  ؼؾؿ: الشقا  (819

افوخـ ريهلل مـضـقهلل الحـدوف: عؾل حؿـقد العبـ ديهلل الؿداجعـة الؾغقبـة: عبـهلل الدضـ  

 م.8119هـ ـ 9341 حؿهلل البهللبديهلل الطبعة إولك: 

 ــدح كــرباس الفــهللىهلل مــللقػ: هــ دي النــبزواريهلل  داجعــة ومحؼقــؼ  حنـــ  (891

 ش. 9481 - 9389 قهللارفدهلل  ـشقرات  قهللارهلل الطبعة إولك:

الشــػ عةهلل  حــقث   حؼقؼوفــ  وأقنــ  ف  و عطق هتــ هلل مــللقػ: النــقهلل كؿــ ل  (899

 م.8113هـ ــ 9385رات: دار فداقهللهلل الطبعة إولك: الحقهللريهلل  ـشق

 فقهللة العشؼ اإللفـلهلل را عـة العهللوبـةهلل مـللقػ: عبـهلل الـدحؿـ  ـهللويهلل الطبعـة  (898

 م.9968الث كقةهلل  ؾوز ة الطبع والـشدهلل  ؽوبة الـفضة الؿصدبةهلل 

 قاكؾ الحقر    دح هق كؾ الـقرهلل مـللقػ: جـ ل الـهللبـ الـهللوا,هلل محؼقـؼ:  (894

 م.8191ٕولك: ا الطبعةهلل القراق  قتهلل كقكـ ؿهلل ح – حؿهلل عبهللالحؼ 

الشقاههلل الد ق قة   الؿـ هج النؾقكقةهلل مللقػ:  هللر الهللبـ  حؿهلل الشقدازيهلل  (893

 ع حقا ل: ح ج    ه دي سبزواري معؾقؼ ومصحقح و ؼهلل ة: سقهلل ج ل الـهللبـهلل 

  دكز كشد داكشگ هل.
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هللونهلل الطبعـة: الشقعة   اإلس مهلل مللقػ:  حؿهلل حنقـ الطب طب يلهلل محؼقؼ:   (895

  هللونهلل سـة الطبع:  هللونهلل الؿطبعة:  هللونهلل الـ  د:  هللون.

 -الشقعة   الؿقزانهلل مـللقػ:  حؿـهلل جـقاد  غـقـةهلل دار الوعـ رف لؾؿطبقعـ ت  (896

 م. 9979 - 9499لبـ نهلل الطبعة الدا عةهلل  - قدوت 

 -هــ 9318الشقعة والوصحقحهلل مللقػ: الهللكوقر  قسـٰك الؿقسـقيهلل طبـع عـ م  (897

 م.9988

لؼـــدآن و ـــ  ئة حـــدانهلل مــللقػ:  قشـــقؾ مـــ ردبقهلل مدجؿـــة: ســـؾؿ ن  ــ  ئة ا (898

 م.9999حدفقشهلل دار الحص د لؾـشد والوقزبعهلل د شؼهلل الطبعة إولك: 

 حقح البخ ريهلل مللقػ:  حؿـهلل  ــ إسـؿ عقؾ البخـ ريهلل الؿطبعـة النـؾػقةهلل  (899

 هـ.9311الطبعة إولٰكهلل سـة 

يهلل  قت إفؽـ ر  حقح  نؾؿهلل مللقػ:  نؾؿ  ـ الحج ج الؼشقدي الـقن  قر (881

 م.9998 -هـ 9399الهللولقةهلل 

ــؼ: الؿقــدزا  (889 ــقيلهلل معؾق ــقي الخ ــؿ الؿقس ــق الؼ س ــللقػ: أ  ــ ةهلل م  ــداط الـج

 .9396الورببزيهلل هلل الؿطبعة : سؾؿ ن الػ رسلهلل الطبعة: إولك: جؿ دي إولك 

الصداع  قـ إخب ربقـ وإ قلققـ داخؾ الؿذهب الشـقعل آرــل عشـديهلل  (888

 -هــ 9346 ولهلل مؽقبـ لؾهللراس ت وإ حـ ثهلل الطبعـة الث كقـة: مللقػ: د. أحؿهلل قق

 م.8195

الطبقعة و    عهلل الطبقعـة الؿـ دة. الحقـ ة. ان. مـللقػ: الـهللكوقر بقسـػ كـدمهلل  (884

 م. 8119 -هـ 9341 ؽوبة الثؼ فة الهللبـقةهلل الطبعة إولك: 

طدايــػ الؿؼــ لهلل مــللقػ: عؾــل الربوجــدديهلل  ــع  ؼهلل ــة آبــة ان العظؿــك  (883

 .9391الـجػلهلل إ داف: النقهلل  حؿقد الؿدعشلهلل الطبعة إولك: الؿدعشل
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طف رة الدوحهلل مللقػ:  دمضك  طفديهلل إعهللاد: حنقـ واعظل كج دهلل مدجؿة:  (885

ــدم  ــؾ العصــ  لهلل دار الدســقل إك ــؾ زا  ــة ملسو هيلع هللا ىلصخؾق هلل دار الؿحجــة البقضــ ءهلل الطبع

 م.8113هـ ــ 9385الث لثة: 

ب يلهلل جؿع ومحؼقؼ: الشـقا ع لؿ أخدةهلل مللقػ: النقهلل  حؿهلل حنقـ الطب ط (886

ق سؿ الف  ؿلهلل  ـشقرات  مسنـة إعؾؿـل لؾؿطبقعـ تهلل  قـدوت ـ لبــ نهلل الطبعـة 

 م.8118هـ ـ 9384إولك: 

عبــهللان  ـــ ســب  وأرــده   أحــهللاث الػوـــة    ــهللر اإلســ مهلل مــللقػ: ســؾقؿ ن  (887

 م.8116 -هـ 9381العقدةهلل دار طقبةهلل الطبعة الدا عة: 

ــللقػ:   (888 ــهلل الؿـــعؿ العــهللل اإللفــلهلل م دمضــك الؿطفــديهلل مدجؿــة:  حؿــهلل عب

 الخ ق ,.

العدش والؽدسل   الؼدآن الؽدبؿ.  دامب العؾؿ اإللفل وكقػقة وققع البـهللاء  (889

فقـف. الوقحقـهلل أسـ س جؿقـع الؿعـ رف الؼدآكقـة/ النـقهلل كؿـ ل الحقـهللري. ـ قـؿ: دار 

 م.8191هـ. 9349فداقهللهلل 

البقـ ن العد ـلهلل الطبعـة  العدف ن اإلس  لهلل مللقػ:  حؿهلل مؼل الؿهللرسلهلل دار (841

 .م9998 –هـ. 9398الث لثة: 

العدفــ ن الشــقعلهلل مؼدبــد  حــث النــقهلل كؿــ ل الحقــهللريهلل لؾشــقا خؾقــؾ رزقهلل  (849

الؿداجعة الؾغقبة: عبهلل الدض  عبهلل الحنقـهلل دار فداقهلل لؾطب عـة والـشـدهلل إبـدانهلل قـؿهلل 

 م. 8118 -هـ  9389الطبعة إولك: 

ملػ: الشـقا  ـػقؼ جـداديهلل الـ  ـد: العدف ن ألؿ اسوـ رة وبؼظة و قتهلل الؿ (848

 م.8119دار الؿع رف الحؽؿقة )لؾهللراس ت الهللبـقة والػؾنػقة(هلل م ربا الطبع: كقن ن 

ــت  (844 ــؾ البق ــهلل أه ــؾقك عـ ــ ن والن ــ لة زاد  ۏالعدف ــدح رس ــدوف:   هلل الؿع

النــ لؽهلل وبؾقــف مدجؿــة الشــدبعةهلل مــللقػ: الؿــ   حؿــهلل  حنـــ الػــقض الؽ  ــ ,هلل 

لؿحهللث إر ـقيهلل دار الصـػقةهلل  قـدوت ـ لبــ نهلل الطبعـة الش رح:  قد ج ل الهللبـ ا

 م.8199هـ ـ 9348إولك: 
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العؼ يهلل اإلس  قةهلل مللقػ: النقهلل  حؿهلل حنقـ الطب طبـ يلهلل جؿـع ومحؼقـؼ:  (843

الشقا ق سؿ الف  ؿلهلل  ـشـقرات  مسنـة إعؾؿـل لؾؿطبقعـ تهلل  قـدوت ـ لبــ نهلل 

 م.8118هـ ـ 9384الطبعة إولك: 

لقػ:  حؿـهلل رضـ  الؿظػـدهلل مؼـهللبؿ: الـهللكوقر ح  ـهلل حػــل عؼ يهلل آ   قةهلل مل (845

 .  9484إبدان -داودهلل قؿ

العؼؾ والػعؾ   الػؾنـػة اإلسـ  قةهلل مـللقػ: الـهللكوقر سـؾقؿ ن البـهللورهلل دار  (846

 م.8116الشدوق لؾـشد والوقزبعهلل 

العؼقهللة اإلس  قة عؾك ضقء  هللرسة أهـؾ البقـتهلل مـللقػ: جعػـد النـبح ,هلل  (847

 ســـةهلل إولــك: الطبعـةهلل قــؿ –الفــ ديهلل هلل الؿطبعـة: اعوؿــ د  كؼؾـف إلــك العد قـة: جعػــد

 م 9998 - 9399: الطبع

عؼقـهللة الشـقعة الدافضـة   اإل   ـة وإيؿـةهلل مـللقػ: دكـهللل جـربهلل دار عؿــ رهلل  (848

 م.8119 -هـ 9341الطبعة إولٰكهلل 

عؼقهللة الصقفقة وحهللة القجقد الخػقةهلل مللقػ: الهللكوقر أحؿهلل  ـ عبـهلل العزبـز  (849

 م.8114هـ ـ 9383الد هللهلل ك  دونهلل الطبعة إولك: الؼصقدهلل  ؽوبة 

الع قة  قـ الصـقفقة وآ   قـةهلل مـللقػ: د. زبـ د  ــ عبـهللان الحؿـ مهلل البقـ نهلل  (831

 هـ.9348الدب ضهلل الطبعة إولك: 

عؾؾ الشدايعهلل مللقػ: الصهللوقهلل مؼهللبؿ:  حؿهلل   دق  حد العؾقمهلل  ـشقرات  (839

 م. 9966 - 9485الؿؽوبة الحقهللربة و طبعوف هلل الـجػهلل 

عؾــؿ اإل ــ م وهنضــة ســقهلل الشــفهللاءهلل مــللقػ:  حؿــهلل حنــقـ الطب طبــ يلهلل دار  (838

 م.8191هـ ـ 9349الؿحجة البقض ءهلل الطبعة إولك: 

عؾؿ اإل  مهلل مللقػ: كؿ ل الحقهللريهلل مؼدبد: الشقا عؾل حؿقد العبـ ديهلل دار  (834

 م.  8118 - 9389فداقهلل لؾطب عة والـشدهلل الطبعة إولك: 
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هلل الػؾنػة اإللفقةهلل الؿملػ: عبـهلل ان الجـقادي أ ؾـلهلل عؾل  ـ  قسك الدض  (833

 .9481هـهلل 9388الؿحؼؼ:  حؿهلل حنـ  ػقعق نهلل قؿ: دار اإلسداء لؾـشدهلل 

عقـ القؼقـ الؿؾؼب   ٕكقار وإسدارهلل مللقػ:  حؿـهلل  ــ الؿدمضـك الؿـهللعق  (835

هـهلل  ححف واعوـك  ـف: الشـقا رضـ  عقـ شهلل 919  لؿقلك  حنـ الؽ   ,هلل الؿوقىف 

 م.8199هـ ـ 9348الؿحجة البقض ءهلل الطبعة إولك: دار 

ــهللي  (836 ــهللكوقر  ف ــؼ : ال ــهلليهلل محؼق ــهلل الػداهق ـــ أحؿ ــؾ   ــللقػ: الخؾق ــقـهلل م الع

 الطبعـةهلل قؿ –ابدان  -الهللكوقر إ داهقؿ الن  دايلهلل  مسنة دار الفجدة  -الؿخزو ل 

 .هـ9319: الث كقة

مؼـهللبؿ : عققن أخب ر الدضـ هلل مـللقػ: الصـهللوقهلل محؼقـؼ : مصـحقح ومعؾقـؼ و (837

 م. 9983 - 9313الشقا حنقـ إعؾؿلهلل الطبعة :  هللونهلل 

عقــقن إكبــ ء   طبؼــ ت إطبــ ءهلل مــللقػ: أحؿــهلل  ـــ الؼ ســؿ  ـــ خؾقػــة  ـــ   (838

بقكف الخزرجل  قفؼ الهللبـهلل أ ق العبـ س ا ــ أ ـل أ ـقبعةهلل محؼقـؼ: الـهللكوقر كـزار 

 . قدوت –رض هلل الـ  د: دار  ؽوبة الحق ة 

قؿ  ـ  حؿهلل الثؼػلهلل محؼقـؼ: جـ ل الـهللبـ الحنـقـل الغ راتهلل مللقػ: إ داه (839

 إر قي هلل طبع عؾك طدبؼة أوفنت    ط  ع اؿـ.

 غ بة الؿدامهلل مللقػ: ه  ؿ البحدا,. (851

ــل  (859 ــ ب العد  ــلهلل لـ  ــد : دار الؽو ــللقػ: إ قـ ــدوت  -الغــهللبدهلل م ــة  - ق الطبع

 م. 9977 - 9497الدا عة: 

لقػ: الؿقــدزا الؼؿــلهلل محؼــؼ : غـــ يؿ إبــ م    نــ يؾ الحــ ل والحــدامهلل مــل (858

عبــ س مرببزبــ نهلل الـ  ــد:  دكــز الـشــد الوــ  ع لؿؽوــب اإلعــ م اإلســ  لهلل الطبعــة 

 ش. 9475 - 9397إولك:

الغقبةهلل مللقػ: الطقسلهلل  مسنة الؿع رف اإلس  قةهلل قـؿ الؿؼهللسـةهلل الطبعـة  (854

 هـ.9399إولكهلل 
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ب عــة والـشــد لبـــ ن فــوح البــ ري ٓ ـــ حجــدهلل الطبعــة الث كقــةهلل دار الؿعدفــة لؾط (853

  قدوت.

الػوقح ت الؿؽقةهلل مللقػ:  حقل الهللبـ  ـ عد لهلل محؼقؼ ومؼهللبؿ: د . عثؿـ ن  (855

بحقكهلل مصهللبد و داجعة : د . إ داهقؿ  هللكقرهلل جؿفقربة  صد العد قةهلل وزارة الثؼ فـة 

 م  .9973 - 9493واإلع مهلل

لهلل الػددوس إعؾكهلل مللقػ:  حؿهلل حنقـ ك  ػ الغط ءهلل  ؽوبة فقـدوز آدا ـ (856

 م. 9988 -9318قؿهلل الطبعة الث لثة: 

ــهللالؿـعؿ  (857 ــؼ: عب ــق خولهلل محؼق ـــ  قســك الـ ــللقػ: الحنـــ   ــدق الشــقعةهلل م ف

 الحػـلهلل دار الد  د.

الَػدق  قـ الِػدقهلل مللقػ: عبهلل الؼ هد  ـ ط هد  ـ  حؿهلل البغهللاديهلل اعوـك ا   (858

 - 9395: إولـك الطبعةهلل  قدوت –وعؾؼ عؾقف : الشقا إ داهقؿ ر ض نهلل دار الػوقى 

 م. 9993

ــكهلل  (859 ــة إول ـــ حــزمهلل الطبع ــللقػ: ا  ــقاء والـحــؾهلل م ــؾ وإه الػصــؾ   الؿؾ

 . قدوت – الص در دار: الـ  دهلل  صد –الؿطبعة إدببة 

الػصقل العشدةهلل مللقػ الؿػقهللهلل محؼقؼ: ف رس الحنـقنهلل الـ  ـد: دار الؿػقـهلل  (861

 .م9994 – 9393: الث كقة الطبعةهلل  قدوت –لؾطب عة 

خو رةهلل مـللقػ: الشـدبػ الؿدمضـٰكهلل دار الؿػقـهلل لؾطب عـة والـشـد الػصقل الؿ (869

والوقزبعهلل  قـدوتهلل لبــ نهلل طبعـت  ؿقافؼـة الؾجــة الخ  ـة الؿشـدفة عؾـٰك الؿـممؿد 

 م.9994 -هـ 9393الع لؿل ٕلػقة الشقا الؿػقهللهلل الطبعة الث كقةهلل 

الػصقل الؿفؿة   أ قل إيؿـةهلل لؾحـد العـ  ؾلهلل  مسنـة  عـ رف إسـ  ل  (868

 هـ.9398م رض هلل قؿهلل الطبعة إولكهلل إ  

ف سػة الشقعة حق هتؿ وآراؤهؿهلل مللقػ: عبهلل ان كعؿةهلل قهللم لف:  حؿهلل جـقاد  (864

 م.9987 غـقةهلل دار الػؽد الؾبـ , لؾطب عة والـشدهلل الطبعة إولك: 



 228 انًــــزاجع 

فؾنػة ا ـ ر هلل الطبقعقة الع لؿهلل مللقػ: الهللكوقرة زبـب عػقػلهلل  ؽوبة الثؼ فة  (863

 م.8119 -هـ 9341إولك:  الهللبـقةهلل الطبعة

الػؾنــػة العؾقــ هلل  ؼؾــؿ: رضــ  الصــهللرهلل دار الؽوــ ب الؾبـــ ,هلل  ؽوبــة الؿهللرســةهلل  (865

 هـ.9316م ـ ص9986الطبعة إولك: 

الػؾنػة الققك كقة عدض وكؼهللهلل مللقػ: إسو ذ الهللكوقر أحؿهلل النقهلل ر ضـ نهلل  (866

 م.8198 -هـ 9344دار الهللراس ت العؾؿقةهلل الطبعة الث كقة: 

هللر الــهللبـ الشــقدازيهلل مــللقػ: كزبــف عبــهللان الحنـــهلل دار الفــ ديهلل فؾنــػة  ــ (867

 م.8119 -هـ 9341الطبعة إولك: 

فؾنػة  ـهللر الؿوـللفقـ الشـقدازي الؿبـ , والؿدمؽـزاتهلل  جؿقعـة  ـ حثقـهلل  (868

 م.8118الـ  د: دار الؿع رف الحؽؿقةهلل سـة الطبع: 

 ح ضـدات فؾنػة  ـهللر الؿوـللفقـ: قـداءة    دمؽـزات الحؽؿـة الؿوع لقـةهلل  (869

 النقهلل كؿ ل الحقهللريهلل مللقػ: الشقا خؾقؾ رزق.

الػؾنػةهلل مللقػ: كؿ ل الحقهللريهلل الـ  د: دار فداقهلل لؾطب عة والـشدهلل محؼقـؼ:  (871

 م.  8118 - 9389ققصد الوؿقؿلهلل الطبعة إولك: 

الػؾنػةهلل مللقػ:  دمضك الؿطفـديهلل مدجؿـة: حنــ عؾـل الف  ـؿلهلل راجعـف  (879

 هلل دار القٓءهلل  قدوت ـ لبـ ن.وأعهلل أسئؾوف: الشقا حنقـ  ؾقط

 الػؾنػةهلل  دمضك  طفديهلل دار الوق ر الجهللبهلل. (878

فؾنـــػوـ هلل مـــللقػ:  حؿـــهلل  ـــ قد الصـــهللرهلل دار الؽوـــ ب اإلســـ  لهلل الطبعـــة  (874

 م.8113 -هـ9385الث لثة:

ففــــــدس الــــــكاثهلل مــــــللقػ:  حؿــــــهلل حنــــــقـ الحنــــــقـل الج لــــــلهلل  (873

 ش.9481 -هـ.  9388الطبعةإولك:

 حؿهلل  ـ إسح ق الـهللبؿهلل محؼقؼ ومعؾقؼ : النقهلل  ففدست ا ـ الـهللبؿهلل مللقػ: (875

ــل الحنــقـك الؿــق ,  ــة وإ ــداف: النــقهلل عؾ ــل الؿــق ,هلل  داجع ــؿ  - حؿــهلل عؾ ق

 .9386الؿؼهللسة الطبعة: الؿـؼحة إولكهلل سـة الطبع : 
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الػفدســـتهلل مـــللقػ: الطقســـلهلل محؼقـــؼ: جـــقاد الؼقـــق لهلل  مسنـــة الـشـــد  (876

 .9397ولكهلل  مسنة كشد الػؼ هةهلل الطبعة إ -اإلس  ل 

الػقايهلل الطقسقةهلل مللقػ: الحد الع  ؾلهلل عؾؼ عؾقف و ـححف: الحـ ج  فـهللي  (877

 . هـ9314  عب نهلل قؿ –ال زورديهلل  حؿهلل دروديهلل الؿطبعة العؾؿقة 

الػقايهلل الؿهللكقة والشقاههلل الؿؽقةهلل مللقػ:  حؿهلل أ قـ اإلسكآ  ديهلل  مسنة  (878

 .  9383إولك:  الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة

  رح ب هنج الب غـةهلل  دمضـك  طفـديهلل الـهللار اإلسـ  قة لؾطب عـة والـشـد  (879

 م.9998هـ ــ 9394والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

    ل الوقحقهللهلل مللقػ: جعػـد النـبح ,هلل الـ  ـد:  ع وكقـة  ـمون الوعؾـقؿ  (881

 .9398والبحقث اإلس  قة   الحجهلل طبع: 

الؿوع لقة/ مللقػ: جعػد النبح , ـ قؿ  مسنة  ق عهللم ن فؾنػقو ن   الحؽؿة (889

 اإل  م الص دق.

قــ  قس الدجــ لهلل مــللقػ:  حؿــهلل مؼــل الونــكيهلل  مسنــة الـشــد اإلســ  ل  (888

 .9385الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة  إولك:  قال الؿؽدم 

ق  قس الؽو ب الؿؼهللسهلل مللقػ: كخبة  ـ إس مذة ذوي آخوص ص و ـ  (884

هقئة الوحدبد: الهللكوقر:  طدس عبـهلل الؿؾـؽ. الـهللكوقر: جـقن الؽنـ كهللر ال هقمققـهلل 

طؿنـ. إسو ذ: إ داهقؿ  طد.  ـشـقرات  ؽوبـة الؿشـعؾهلل  قـدوت  ن ـداف را طـة 

 م.9989الؽـ يف اإلكجقؾقة   الشدق إوسطهلل الطبعة الن دسة: 

مهلل 8111قـ  قس الؿصـطؾح الصـق هلل الؿملـػ: أبؿــ حؿـهلليهلل مـ ربا الـشـد:  (883

 دار أكب ء لؾطب عة والـشد والوقزبع )عبهلله غدبب(. الـ  د:

قدة العققن   القجقد والؿ هقـةهلل مـللقػ:  حؿـهلل  فـهللي  ــ أ ـل ذر الـداقـلهلل  (885

دراســة ومحؼقــؼ ومعؾقــؼ: د. حنـــ  جقــهلل العبقــهلليهلل دار الؿحجــة البقضــ ءهلل الطبعــة 

 م.8119هـ ـ 9341إولك: 
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قفقـؼ الطقبـؾهلل الـ  ـد: قصة الـزاع  قـ الـهللبـ والػؾنـػةهلل مـللقػ : الـهللكوقر م (886

  ؽوبة أداب   لجؿ  قزهلل  ؿصد.

الؼض ء والشف داتهلل مللقػ: إكص ريهلل محؼقؼ: لجـة محؼقؼ مداث الشـقا هلل  (887

 هـ 9395الطبعة إولك: 

ققاعـــهلل إحؽـــ مهلل مـــللقػ: ا ــــ الؿطفـــد الحؾـــلهلل الـ  ـــد:  مسنـــة الـشـــد  (888

 .9399اإلس  لهلل الطبعة إولك: 

 الػؾنػة اإلس  قةهلل مللقػ: الهللكوقر غـ م حنـقـ الؼقاعهلل الػؾنػقة الع  ة   (889

 م.8117 -هـ9388الهللبـ ,هلل دار الف ديهلل الطبعة إولك: 

ققاعهلل الؿدام   عؾؿ الؽ مهلل مللقػ: ا ـ  قثؿ البحدا,هلل محؼقؼ : النقهلل أحؿهلل  (891

 هـ.9316الحنقـلهلل   هوؿ م: النقهلل  حؿقد الؿدعشلهلل  طبعة الصهللرهلل الطبعة الث كقةهلل 

للقػ: الؽؾقـلهلل مصحقح ومعؾقؼ : عؾل أكرب الغػ ريهلل الطبعة الث لثةهلل الؽ  هلل م (899

 شهلل دار الؽوب اإلس  قةهلل طفدان. 9467

 كو ب إكن نهلل مللقػ:  حؿهلل حنقـ الطب طب يلهلل دار إضقاء. (898

ــؼ:  حؿــهلل  (894 ــللقػ: الحؽــقؿ الك ــذيهلل مؼــهللبؿ ومعؾق ــ ءهلل م كوــ ب خــ مؿ إولق

 .م8194هلل والوقزبع لؾـشد الجزبدة –كاث عبهللالدحؿـ الش غقلهلل الؿؽوبة إزهدبة لؾ

كشػ الغط ء عــ  بفؿـ ت الشـدبعة الغـداءهلل مـللقػ: جعػـد ك  ـػ الغطـ ءهلل  (893

عبــهلل الحؾــقؿ الحؾــلهلل  طبعــة  - حؿــهلل رضــ  الــذاكدي  -محؼقــؼ: عبــ س الورببزبــ ن 

 دكـــز اكوشـــ رات دفـــك مبؾقغـــ ت إســـ  لهلل الطبعـــة  - ؽوـــب اإلعـــ م اإلســـ  ل

 ش. 9481 -هـ 9388إولك:

كشػ الؿداد    دح مجدبهلل آعوؼ دهلل مللقػ: ا ــ الؿطفـد الحؾـلهلل محؼقـؼ:  (895

 .9397آبة ان حنـ زاده أ ؾلهلل  مسنة كشد اإلس  ل: قؿ الطبعة الن  عة: 

 هـ.9399كشػ القؼقـهلل مللقػ: ا ـ  طفد الحؾلهلل الطبعة إولٰكهلل  (896
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هلل الهللار الؽ م العدف نهلل مللقػ:  دمضك الؿطفديهلل معدبب: الشقا عؾل خ زم (897

 م.9998هـ ـ 9394اإلس  قة لؾطب عة والـشد والوقزبعهلل الطبعة إولك: 

الؽ مهلل  دمضك الؿطفديهلل مدجؿة: حنـ عؾـل الف  ـؿلهلل  داجعـة وإعـهللاد  (898

الشــقح حنــقـ  ؾــقطهلل الـ  ــد: دار الــقٓء لؾطب عــة والـشــدهلل الطبعــة إولــك: جؿقــع 

 هـ.9341م ـ 8119الحؼقق  حػق ةهلل 

لهلل مللقػ: جعػد النبح ,هلل الطبعة الث لثةهلل  مسنة الـشد كؾق ت   عؾؿ الدج  (899

 اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفة.

الؽؾقـل والؽ  هلل مللقػ: عبهلل الدسقل الغػ رهلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة  (411

 . 9396لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ الؿشدفةهلل الطبعة إولك: 

صـهللوقهلل مصـحقح ومعؾقـؼ : عؾـل أكـرب كؿ ل الهللبـ ومؿـ م الـعؿـةهلل مـللقػ: ال (419

ــؿهلل  ــة لجؿ عــة الؿهللرســقـ  ؼ ــ ريهلل  مسنــة الـشــد اإلســ  ل الو  ع ـــ 9315الغػ  -ه

 ش.9464

كؿ ل الهللبـ ومؿ م الـعؿةهلل لؾصهللوقهلل مصحقح ومعؾقؼ : عؾـل أكـرب الغػـ ريهلل  (418

 شهلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ.9464هـ ـ 9315

أ ــق الػــوح الؽداجؽــلهلل طبعــة حجدبــةهلل الطبعــة الث كقــة:  كـــز الػقايــهللهلل مــللقػ: (414

 .قؿ –شهلل  ؽوبة الؿصطػقي 9469

الؽـك وإلؼ بهلل مللقػ: عب س الؼؿلهلل مؼهللبؿ  حؿـهلل هـ دي إ قــلهلل  ؽوبـة  (413

 .طفدان –الصهللر 

 هـ.9315لن ن العدبهلل مللقػ: ا ـ  ـظقرهلل كشد أدب الحقزةهلل قؿهلل إبدانهلل  (415

قة  قـ الهللبـ والػؾنػةهلل مللقػ: د. فقز  ـت الؿمردات الغقبقة   الـػف اإلكن ك (416

 -هـ 9346عبهللالؾطقػ كدديهلل  دكز الول قؾ لؾهللراس ت والبحقثهلل الطبعة إولك: 

 م.8195
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الؿملػ ت الػؾنػقة والصقفقةهلل مللقػ:  ـف ب الـهللبـ النـفدورديهلل محؼقـؼ:  (417

 م. 8198هـدي كقر  نهلل  ـشقرات الجؿؾهلل  قدوتهلل الطبعة إولك: 

مللقػ:  هللر الهللبـ  حؿهلل الشقدازيهلل قهلل ف و ححف: النقهلل  الؿبهللأ والؿع دهلل (418

 "لؾـ  ـد"ج ل الهللبـ أ وق ,هلل  طبعة  ؽوب اإلع م اإلسـ  لهلل الطبعـة إولـك 

 ش. 9481 -هـ 9388:

ــقديهلل  (419 ــ قد البفب ــهلل الب ــؼ:  حؿ ــللقػ: الطقســلهلل مصــحقح ومعؾق الؿبنــقطهلل م

 .9487الؿؽوبة الؿدمضقبة إلحق ء آر ر الجعػدبةهلل سـة الطبع : 

الؿوعــربهلل مــللقػ: ا ـــ  طفــد الحؾــلهلل محؼقــؼ ومصــحقح: عــهللة  ـــ إف ضــؾهلل  (491

إ داف: ك  د  ؽ رم  قدازيهلل الؿطبعة:  هللرسة اإل  م أ قد الؿم ـقـ )ع(هلل الـ  ـد: 

 .ش9463: الطبع سـةهلل قؿ – مسنة سقهلل الشفهللاء )ع( 

الؿثــؾ اإللفقــةهلل  حــقث محؾقؾقــة   كظدبــة أف طــقنهلل مؼدبــد إ حــ ث ســقهللك   (499

سو ذ كؿ ل الحقـهللريهلل مـللقػ: الشـقا عبـهلل ان إسـعهللهلل الؿداجعـة الؾغقبـة: عبـهلل إ

 هـ.9341الدض  افوخ ريهلل الـ  د: دار فداقهللهلل الطبعة: إولك 

 م.8117 جؿقعة رس يؾ الطب طب يلهلل الؿطبعةهلل وف هلل الطبعة إولك:  (498

 جؿقعة رس يؾ  حؿهلل حنقـ الطب طب يلهلل الـ  ـد:   ققـ تهلل الؿطبعـة: وفـ هلل  (494

 هـ. ق.9388م ــ 8117لطبعة: إولكهلل م ربا الطبع ا

. مللقػ: جعػد النـبح ,هلل الـ  ـد:  مسنـة 463 ح ضدات   اإللفق ت ص (493

 الص دقهلل. قؿهلل  هللون.

الؿحجة البقض ء   هتذبب إحق ءهلل مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل  ححف وعؾـؼ  (495

ا نـوف  ـف ج  عـف عؾقف: عؾل أكرب الغػ ريهلل الطبعة الث كقة: دفـك اكوشـ رات إسـ  ل و

  هللرسقـ حقزة عؾؿقف قؿ.

الؿحؾـكهلل مــللقػ: ا ـــ حـزمهلل دار الػؽــدهلل طبعــة  صـححة و ؼ  ؾــة عؾــك عــهللة  (496

 خطقط ت وكنـا  عوؿـهللة كؿـ  قق ؾـت عؾـك الـنـخة الوـل حؼؼفـ  إسـو ذ الشـقا 

 أحؿهلل  حؿهلل   كد.
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 ــهللخؾ إلــك الوصــقف اإلســ  لهلل مــللقػ: أ ــق القفــ  الوػوــ زا,هلل طب عــة: دار  (497

 ؾـشد والوقزبعهلل الطبعة الث لثة.الثؼ فة ل

الؿهللخؾ إلـك الػؾنـػةهلل مـللقػ: أزفؾـهلل كقلبـفهلل مدجؿـة: د. أ ـق العـ  عػقػـلهلل  (498

 م.8196ع لؿ إدب لؾكجؿة والـشدهلل  قدوتهلل الطبعة إولك: 

 هللخؾ إلك  ـ هج الؿعدفة عـهلل اإلس  ققـهلل مللقػ: النـقهلل كؿـ ل الحقـهللريهلل  (499

 هـ.9386الـ  د: دار فداقهللهلل الطبعة: إولك 

 ذاهب فؾنػقة وق  قس  صطؾح تهلل مللقػ:  حؿهلل جقاد  غـقةهلل دار الف ل  (481

 دار الجقادهلل سـة الطبع:  هللون. -

 ذاهب فؾنػقة وق  قس  صطؾح تهلل مللقػ :  حؿهلل جقاد  غـقةهلل دار  ؽوبة  (489

 الف ل ـ دار الجقادهلل  قدوتهلل لبـ ن.

ــف :   (488 ــهلّلم ل ــ ر آل الدســقلهلل لؾؿجؾنــلهلل ق ــقل    ــدح أخب ــدآة العؼ دمضــك  

ـــب  -العنـــؽدي  ـــة ومصـــحقح النـــقهلل ه  ـــؿ الّدســـقللهلل دار الؽو إخـــداج و ؼ  ؾ

  9464 - 9313اإلس  قةهلل الطبعة: الث كقةهلل 

 دامب القجقد وحؼقؼة كؾ  قجقدهلل مللقػ: عبهلل الؽدبؿ  ـ إ داهقؿ الجقؾلهلل  (484

 الـ  د:  ؽوبة الجـهللي.

 دوج الذهب و ع دن الجقهدهلل مللقػ: الؿنعقيهلل ففدست وضبط: بقسـػ  (483

ـــ ت  ــــ الؿؽوب ـــة ســـ  ؼو وآخوصـــ ص  ػ ـــب الؾبـ كق ـــقـ دار الؽو ـــد ا  اســـعهلل داغ

 .م 9983 ش  ه 9313: الث كقة الطبعةهلل قؿ –والبقؾقغدافق هلل  ـشقرات دار الفجدة ابدان 

الؿن يؾ الج رودبةهلل مـللقػ: الؿػقـهللهلل دار الؿػقـهلل لؾطب عـة والـشـد والوقزبـعهلل  (485

الؿشدفة عؾٰك الؿممؿد الع لؿل ٕلػقة  قدوتهلل لبـ نهلل طبعت  ؿقافؼة الؾجـة الخ  ة 

 م.9994 -هـ 9393الشقا الؿػقهللهلل الطبعة الث كقةهلل 

الؿنــ يؾ النــدوبةهلل مــللقػ: الؿػقــهللهلل دار الؿػقــهلل لؾطب عــة والـشــد والوقزبــعهلل  (486

لبـ نهلل طبع  ؿقافؼة الؾجــة الخ  ـة الؿشـدفة عؾـٰك الؿـممؿد العـ لؿل ٕلػقـة الشـقا 

 م.9994 -هـ 9393قهللهلل الطبعة الث كقةهلل الؿػقهللهلل سؾنؾة  ملػ ت الشقا الؿػ
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 الؿن يؾ العشد   لؾغقبةهلل مللقػ: الؿػقهللهلل  دكز إ ح ث العؼ يهللبةهلل قؿ. (487

ــهللكوقر أحؿــهلل النــقهلل  (488 ــللقػ: إســو ذ ال ــهلل الػ ســػةهلل م ــة عـ الؿنــ يؾ العؼهللب

 م.8198 -هـ 9344ر ض نهلل دار الهللراس ت العؾؿقةهلل 

لؾطب عــة والـشــد والوقزبــعهلل  الؿنــ يؾ العؽرببــةهلل مــللقػ: الؿػقــهللهلل دار الؿػقــهلل (489

 قدوتهلل لبـ نهلل طبعت  ؿقافؼة الؾجـة الخ  ة الؿشدفة عؾٰك الؿممؿد الع لؿل ٕلػقة 

 م.9994 -هـ 9393الشقا الؿػقهللهلل الطبعة الث كقة 

 ن ر الػؾنػة   إبدان والع لؿ خ ل عشدبـ قدكوهلل مـللقػ:  حؿـهلل خـ  ـئلهلل  (441

 هـ.9485 ل  هللراهلل معدبػ: حقهللر كجػ ـ هتدانهلل  ـق د حؽؿت إس 

ــ   (449 ــؼ: رض ــلهلل محؼق ــد الحؾ ـــ الؿطف ــللقػ: ا  ــهللبـهلل م ــ لؽ   أ ــقل ال الؿن

 ش. 9479 - 9389إسو ديهلل الطبعة الث كقة: 

إلحقـ ء  ۏ نوهللرك القس يؾهلل مللقػ: لؿقـدزا الــقريهلل  مسنـة آل البقـت  (448

 م.9988هـ ـ 9318الكاثهلل  قدوتهلل لبـ نهلل الطبعة الث كقةهلل 

لقػ: عؾـل الـؿـ زي الشـ هدوديهلل  مسنـة الـشـد  نوهللرك سػقـة البح رهلل مل (444

ــل  ـــ عؾ ــؼ ومصــحقح : حنـــ   اإلســ  ل الو  عــة لجؿ عــة الؿهللرســقـ  ؼــؿهلل محؼق

 هـ.9399الـؿ زيهلل 

الؿنــؾؽ   أ ــقل الــهللبـهلل مــللقػ: ا ـــ الؿطفــد الحؾــلهلل  جؿــع البحــقث  (443

 .ش 9479 - هـ9389هللالث كقة: الطبعةهلل إبدان – شفهلل  -اإلس  قة 

عـ دل  د ـهللهلل وآخـدونهلل  -محؼقـؼ:  ـعقب إركـموط   نـهلل اإل ـ م أحؿـهللهلل (445

إ ــداف: د عبــهلل ان  ـــ عبــهلل الؿحنـــ الككــلهلل الـ  ــد:  مسنــة الدســ لةهلل الطبعــة: 

 م. 8119 -هـ  9389إولكهلل 

الؿش عدهلل مللقػ:  هللر الهللبـ  حؿهلل الشقدازيهلل  ؼهلل ة هـدي كد قـهلل مدجؿة  (446

ـ  حؿـهلل خؾقـؾ الؾبـقنهلل الؿؼهلل ة: ا ون م الحؿقيهلل معؾقؼ ومصـحقح : الـهللكوقرة فـ م

: إولـك الطبعـةهلل لبــ ن – مسنة الو ربا العد ل لؾطب عة والـشد والوج رةهلل  قـدوت 

 . م8111 - 9381
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 صــ در الوؾؼــل وأ ــقل آســوهللٓل العؼهللبــة عـــهلل اإل   قــة آرـــل عشــدبةهلل  (447

 -هــ 9389عدض وكؼهللهلل مللقػ: إبؿ ن   لح العؾقا,هلل دار الوهلل دبةهلل الطبعة إولٰكهلل 

 م.8118

 ص در الؿعدفة   الػؽد الهللبـل والػؾنػلهلل دراسة كؼهللبـة   ضـقء اإلسـ مهلل  (448

مــللقػ: الــهللكوقر عبــهلل الــدحؿـ  ـــ زبــهلل الزكقــهلليهلل  ؽوبــة الؿمبــهللهلل الطبعــة إولــك: 

 م.9998هـ ـ 9398

 صب ح إكف  قـ الؿعؼقل والؿشفقدهلل مللقػ:  حؿـهلل  ــ حؿـزة الػــ ريهلل  (449

ؼـ ت لؿقـدزا ه  ـؿ إ ـؽقري وأبـة مصحقح ومؼهللبؿ :  حؿهلل خقاجقيهلل  ع معؾق

ان الخؿقـل وسقهلل  حؿهلل الؼؿل وآق   حؿهلل رض  قؿشئل وإسو ذ حنـ زاده آ ؾـل 

 .9473 -هـ9396وفوح الؿػو حهلل الطبعة إولك: 

 الطبعــةهلل قــؿ – صــب ح الػؼ هــةهلل مــللقػ: الخــقيلهلل الـ  ــد :  ؽوبــة الــهللاوري  (431

 . هللونهلل إولك

كقر عؾل  -الفؿهللا,هلل محؼقؼ :  حؿهلل الب قدي  صب ح الػؼقفهلل مللقػ: آق  رض   (439

 حؿهلل الؿقدزايل اإل داف : النقهلل كقر الـهللبـ جعػدبـ نهلل الطبعـة إولـك:  -الـقري 

 هـ.9388

 صب ح الفهللابة إلك الخ فة والقٓبةهلل مللقػ: الخؿقـلهلل مؼهللبؿ : النقهلل ج ل  (438

 ش.  9486 دسة: الهللبـ أ وق ,هلل  مسنة مـظقؿ و كشد آر ر إ  م خؿقـلهلل الطبعة الن

 صطؾح ت عؾؿ الوصقفهلل مللقػ: عبـهللالدزاق الؽ  ـ ,هلل دار الؿــ ر لؾـشـد  (434

 م.9998 -هـ 9394والوقزبعهلل محؼقؼ: د/ عبهللالع ل   هقـهلل الطبعة إولك: 

ــدازيهلل  (433 ــهللبـ ال ــللقػ: اإل ــ م فخــد ال ــؿ اإللفــلهلل م ــة  ـــ العؾ الؿط لــب الع لق

الؽو ب العد لهلل الطبعـة إولـك: محؼقؼ: الهللكوقر أحؿهلل حج زي النؼ هلل الـ  د: دار 

 م.9987هـ ـ 9317
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الؿظ هد الدحؿ كقةهلل رس يؾ اإل ـ م الخؿقــل )س( العدف كقـةهلل  مسنـة مـظـقؿ  (435

 م.9995وكشد مداث اإل  م الخؿقـلهلل الشمون الهللولقةهلل الطبعة إولك: 

الؿع دهلل مللقػ:  دمضك الؿطفديهلل مدجؿـة: جـقاد عؾـل كنـ رهلل دار الحـقراء  (436

 والوقزبع.لؾطب عة والـشد 

 عـــ رج إ ـــقلهلل مـــللقػ: ا ــــ الؿطفـــد الحؾـــلهلل إعـــهللاد:  حؿـــهلل حنـــقـ  (437

 .9314:إولك الطبعةهلل إبدان –قؿ  -الدضقيهلل  طبعة سقهلل الشفهللاء 

 ع رج القؼقـ   أ قل الهللبـهلل مللقػ:  حؿهلل النبزواريهلل  مسنة آل البقـت  (438

 م.  9994 - 9391إلحق ء الكاثهلل قؿهلل محؼقؼ: ع ء آل جعػدهلل الطبعة إولك:  ۏ

 -الؿع لؿ الجهللبـهللة لأل ـقلهلل مـللقػ:  حؿـهلل  ـ قد الصـهللرهلل  طبعـة الـعؿـ ن  (439

 .م 9975 - 9495: الث كقة الطبعةهلل طفدان – ؽوبة الـج ح  -الـجػ 

 عــ لؿ الؿهللرســوقـهلل مــللقػ:  دمضــك العنــؽديهلل  مسنــة الـعؿــ ن لؾطب عــة   (451

 م.9991هـ ـ 9391والـشد والوقزبعهلل  قدوتهلل لبـ نهلل

مــللقػ: الصــهللوقهلل مصــحقح ومعؾقــؼ: عؾــل أكــرب الغػــ ريهلل   عــ , إخبــ رهلل (459

 9448 -9479 مسنة الـشد اإلس  ل الو  عـة لجؿ عـة الؿهللرسـقـ  ؼـؿ الؿشـدفةهلل 

 ش.

 – قدوت  - عجؿ البؾهللانهلل مللقػ ب ققت الحؿقيهلل دار إحق ء الكاث العد ل  (458

 .لبـ ن

 الؿعجــؿ الشــ  ؾ لؾؿصــطؾح ت العؾؿقــة والهللبـقــةهلل مــللقػ: إ ــداهقؿ حنــقـ (454

 م.8118 -هـ 9389سدورهلل دار الف ديهلل الطبعة إولك: 

الؿعجؿ الػؾنػل   ٕلػ ظ العد قة والػدكنقة واإلكؽؾقزبة وال مقـقـةهلل مـللقػ:  (453

الهللكوقر جؿقؾ  ؾقب هلل دار الؽو ب الؾبـ ,هلل  قدوت ـ لبـ نهلل  ؽوبة الؿهللرسةهلل  قـدوت ـ 

 م.9988لبـ ن. 
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ودار  -لبـ ن  - قدوت  -لؿثـك  عجؿ الؿملػقـهلل مللقػ: عؿد كح لةهلل  ؽوبة ا (455

 .لبـ ن – قدوت  -إحق ء الكاث العد ل 

 عجــؿ رجــ ل الحــهللبثهلل مــللقػ: أ ــق الؼ ســؿ الؿقســقي الخــقيلهلل الطبعــة:  (456

 م. 9998 - 9394الخ  نة: 

 عجؿ  ؼ بقف الؾغـةهلل مـللقػ: أ ـق الحنـقـ أحؿـهلل  ــ فـ رس زكدبـ هلل  ؽوبـة  (457

 هـ.9313اإلع م اإلس  لهلل 

قػ:  دمضك  طفديهلل جعػد   دق الخؾقؾلهلل دار الوعـ رف  عدفة الؼدآنهلل ملل (458

 لؾؿطبقع تهلل  قدوت ـ لبـ ن.

الؿعدفة   اإلس م  ص دره  و ج ٓهت هلل مللقػ: الهللكوقر عبهللان الؼـد,هلل دار  (459

 هـ.9399ع لؿ الػقايهللهلل  ؽة الؿؽد ة. الطبعة إولٰك 

نـ يلهلل  عـك  نقط الحؼقؼة كؾ إ ـق ءهلل مـللقػ: أحؿـهلل  ــ زبــ الـهللبـ إح (461

 محؼقؼ:   لح أحؿهلل الهلل  بهلل دار الؿحجة البقض ءهلل  مسنة  ؿف هجد.

 عقــ ر العؾــؿ   فـــ الؿـطــؼهلل مــللقػ:  حؿــهلل  ـــ  حؿــهلل الغزالــل الطقســلهلل  (469

 م. 9969محؼقؼ: الهللكوقر سؾقؿ ن دكق هلل الـ  د: دار الؿع رفهلل  صدهلل ع م الـشد: 

قان عـهللك ن  ػددات ألػ ظ الؼدآنهلل مللقػ: الداغب إ ـػف ,هلل محؼقـؼ:  ـػ (468

 هـ.9387داوودهلل الؿطبعة : سؾقؿ كزادههلل الـ  د : طؾقعة الـقرهلل الطبعة الث كقة: 

الؿػــددات   غدبــب الؼــدآنهلل مــللقػ: الحنــقـ  ـــ  حؿــهلل  ـــ الؿػضــؾ  (464

الؿعــدوف   لداغــب إ ــػف , أ ــق الؼ ســؿهلل محؼقــؼ :  ــػقان عــهللك ن داوديهلل دار 

 هـ.9398العؾؿ الهللار الش  قةهلل د شؼهلل  قدوتهلل 

 هـ.9386  ت الؼؾبهلل مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل  فقرهلل الطبعة إولكهلل  ؼ  (463

   ــح الػؽــد الػؾنــػل والــهللبـل    هللرســة اإلســؽـهللربة الؼهللبؿــة لؾــهللكوقر  (465

 م.9998حد ل عب سهلل دار العؾقم العد قة لؾـشد والوقزبعهلل 
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الؿؾــؾ والـحــؾهلل مــللقػ: الشفدســو ,هلل محؼقــؼ:  حؿــهلل ســقهلل كــق ,هلل دار  (466

 .لبـ ن –ة والـشد والوقزبعهلل  قدوت الؿعدفة  لؾطب ع

 ـ الؿبهللأ إلك الؿع د   حقار  قـ ط لبقـهلل مللقػ: الشقا الؿـوظديهلل الـ  د:  (467

 .9385اكوش رات دار الػؽدهلل معدبب : النّقهلل حنـ عؾل حنـهلل الطبعة إولكهلل

ــرب  (468 ــل أك ــؼ : عؾ ــللقػ: الصــهللوقهلل مصــحقح ومعؾق ــفهلل م ـــ ٓ بحضــده الػؼق  

 هلل  مسنة الـشد اإلس  ل الو  عة لجؿ عة الؿهللرسقـ  ؼؿ.الغػ ريهلل الطبعة الث كقة

ــهلل  (469 ــب: عب ــ ,هلل معدب ــ م حنــقـ دبـ ــهللكوقر غ ــللقػ: ال  ـ جــ ة الػقؾنــقفهلل م

هــ ـــ 9388الدحؿـ العؾقيهلل دار الف دي لؾطب عة والـشـد والوقزبـعهلل الطبعـة إولـك: 

 م.8119

,هلل مـؼـقح  ـ ر الفهللٰى   الـص عؾٰك إ   ة آرـل عشـدهلل مـللقػ: عؾـل البحـدا (471

ــة والـشــد  ــد لؾطب ع ــبهلل دار الؿـوظ ــهلل الزهــداء الخطق ــقهلل عب ــؼ : الن ــؼ ومعؾق ومحؼق

 م.9985 -هـ 9315والوقزبعهلل  قدوتهلل لبـ نهلل الطبعة إولٰكهلل 

 ـ قب آل أ ل ط لبهلل مـللقػ: ا ــ  ـفد آ ـقبهلل مصـحقح و ـدح و ؼ  ؾـة :  (479

 -هــ 9476 لجـة  ـ أس مذة الـجػ إ دفهلل الؿؽوبة الحقهللربةهلل الـجـػ إ ـدفهلل

 م. 9656

 ـ قب اإل  م أ قد الؿم ـقـهلل مللقػ:  حؿهلل  ـ سؾقؿ ن الؽق هلل  جؿع إحق ء  (478

 هـ.9398الثؼ فة اإلس  قةهلل قؿ الؿؼهللسةهلل الطبعة إولك: 

 ـوفك الؿطؾبهلل مللقػ: ا ـ الؿطفد الحؾلهلل محؼقـؼ : قنـؿ الػؼـف    جؿـع  (474

سـو كة الدضـقبة الؿؼهللسـةهلل البحقث اإلس  قةهلل الـ  د:  مسنة الطبـع والـشـد   أ

 .9398الطبعة إولك: 

 ـطؼ ففؿ الؼدآنهلل إسف الؿـفجقة لؾوػنقد والولوبؾ   ضقء آبة الؽدسـلهلل  (473

 ـ أ ح ث الؿدجع الهللبـل النـقهلل كؿـ ل الحقـهللريهلل  ؼؾـؿ: الـهللكوقر طـ ل الحنــهلل 

 الوهللققؼ والؿداجعة: عبهلل الدضـ  عبـهلل الحنـقـهلل الـ  ـد: دار فداقـهللهلل الطبعـة إولـك:

 م.8198هـ ـ 9344
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 ـطؾؼ ت النؾقك لهللى الشقعة آ   قة وأرده  الوطبقؼل الؼهللبؿ والؿع  د    (475

واقعفـؿ و ـع  خـ لػقفؿهلل مـللقػ:  دفـت عبـهللالجب ر سـعهللهلل  دكـز الػؽـد الؿع  ــدهلل 

 هـ.9346الطبعة إولك: 

 ـف ج الرباعة    ـدح هنـج الب غـةهلل مـللقػ: حبقـب ان الف  ـؿل الخـقيلهلل  (476

 قؿ. -إبدان  - عةهلل الؿطبعة آس  قة  طفدانهلل الـ  د: دار الفجدة الطبعة الدا

الؿفهللي الؿـوظد )ع(   ضقء إح دبث وأر ر الصحقحةهلل مللقػ: الـهللكوقر  (477

عبــهلل العؾــقؿ عبــهلل العظــقؿ البنــوقيهلل الؼنــؿ العــ مهلل الؿؽوبــة الؿؽقــةهلل  ؽــة الؿؽد ــةهلل 

هلل لبــ نهلل الطبعـة إولـٰكهلل النعقدبةهلل دار ا ـ حزم لؾطب عة والـشـد والوقزبـعهلل  قـدوت

 م.9999 -هـ 9381

 قسقعة الػؾنػةهلل مللقػ: عبهللالدحؿـ  هللويهلل الؿمسنة العد قة لؾهللراسـ ت  (478

 م.9983والـشدهلل الطبعة إولك: 

 قسقعة الؿنوشـدققـهلل مـللقػ: عبـهلل الـدحؿـ  ـهللويهلل دار العؾـؿ لؾؿ بـقـهلل  (479

 .9994 قدوتهلل الطبعة الث لثة: 

لؾجـــة العؾؿقــة  ؿمسنــة اإل ــ م الصــ دق  قســقعة طبؼــ ت الػؼفــ ءهلل مــللقػ ا (481

 .9398الطبعة إولك: 

 قسقعة   أح دبث اإل  م الؿفهلليهلل الضعقػة والؿقضقعةهلل مللقػ: الهللكوقر  (489

عبــهلل العؾــقؿ عبــهلل العظــقؿ البنــوقيهلل الؼنــؿ العــ مهلل  قــدوتهلل لبـــ نهلل الطبعــة إولــٰكهلل 

 هـ.9381

د ــل الؿقضــقع تهلل مــللقػ: الحنـــ  ـــ  حؿــهلل  ـــ الحنـــ  ـــ حقــهللر الؼ (488

هلل د شـؼ –الصغ ,هلل محؼؼ: كجؿ عبهلل الدحؿـ خؾـػهلل الـ  ـد: دار الؿـل قن لؾـكاث 

 .هـ 9315 الث كقةهلل: الطبعة

الؿقضقع تهلل مللقػ: ا ـ الجقزيهلل ضبط ومؼهللبؿ ومحؼقـؼ : عبـهلل الـدحؿـ  (484

ــٰكهلل  ــة إول ــقرةهلل الطبع ــة الؿـ ــؾػقةهلل الؿهللبـ ــة الن ــ نهلل الؿؽوب ــهلل عثؿ ـــ 9486 حؿ  -ه

 م.9966
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   دح الب ب الحـ دي عشـدهلل مـللقػ: ا ــ  طفـد الحؾـلهلل الـ فع بقم الحشد  (483

 -هـــ 9397دار إضــقاء لؾطب عــة والـشــد والوقزبــعهلل  قــدوتهلل لبـــ نهلل الطبعــة الث كقــةهلل 

 م.9996

الـبقةهلل مـللقػ:  دمضـك  طفـديهلل كؼؾـف إلـك العد قـة: جـقاد عؾـل كنـ رهلل دار  (485

 الحقراء لؾطب عة والـشد والوقزبع.

 د اإل   ةهلل مـللقػ: ا ــ  قـثؿ البحـدا,هلل  مسنـة الـج ة   الؼق  ة   محؼل أ (486

 هـ.9397الف ديهلل قؿهلل  جؿع الػؽد اإلس  لهلل الطبعة إولٰكهلل 

 -كزهة الؿشو ق   اخـكاق أفـ قهلل مـللقػ: الشـدبػ اإلدربنـلهلل .  قـدوت  (487

 م9989 - 9319ع لؿ الؽوبهلل الطبعة إولك:

لحؿقـهلل فوـ حهلل دار كشلة الػؾنػة الصقفقة ومطقرهـ هلل مـللقػ: د. عدفـ ن عبـهلل ا (488

 م.9994هـ ـ 9394الجقؾهلل  قدوتهلل الطبعة إولك 

كص الـصقص    ـدح فصـقص الحؽـؿهلل مـللقػ: حقـهللر أ ؾـلهلل مصـحقح  (489

 .م9978 – 9458هلل بؽؿ جؾهلل – بحقك إسؿ عقؾ عثؿ ن –ومؼهللبؿ: هـدي كد قـ 

كظدات   الوصقف والؽدا  تهلل مللقػ:  حؿهلل جقاد  غـقةهلل الؿؽوبـة إهؾقـة  (491

 . قدوت –

كظدبة الحدكة الجقهدبة عـهلل الشقدازيهلل مللقػ: ه دي العؾـقيهلل دار الؿـهللىهلل  (499

 م.8117الطبعة الث كقة: 

كظدبة الؿعدفة  قـ ا ـ ر هلل وا ـ عد لهلل مللقػ: لـهللكوقر أحؿـهلل عبـهللالؿفقـهلل  (498

 م.8119دار القف ء لهللكق  الطب عة والـشدهلل الطبعة إولك: 

حـ جلهلل  ؽوبـة إلػـقـ ـ كظدبة الؿعدفة   اإلسـ مهلل الـهللكوقر جعػـد عبـ س  (494

 م.9986هـ ـ 9317الؽقبتهلل الطبعة إولك: 

كؼهلل إ ـ عدة لؾشـقعة آرــل عشـدبة    نـللة اإل   ـةهلل مـللقػ: عبـهللان  ــ  (493

 م.8198 -هـ 9344سؾؿ ن الػقػلهلل  ط  ع الحؿقضلهلل الطبعة إولك: 
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هــهلل 9398كؼهلل الدج لهلل  صطػك  ـ الحنقـ الوػد لهلل الطبعة إولكهلل  ـقال  (495

 إلحق ء الكاث. ۏو رةهلل قؿهلل  مسنة آل البقت س

كؿ ذج  ـ الػؾنػة الؿنقحقةهلل مدجؿة ومؼهللبؿ ومعؾقؼ الهللكوقر حنـ حـػـلهلل  (496

 م.9978 ؽوبة إكجؾق الؿصدبةهلل الطبعة الث كقة: 

هن بة أ  ل    دح رس لة خؾؼ إعؿ لهلل مللقػ:  هللر الؿوللفقـ  حؿهلل  ـ  (497

ؿ حة الشـقا  حؿـهلل الؿدهـقنهلل دار الصـػقةهلل إ داهقؿ الشقدازي رحؿف انهلل  ؼؾـؿ: سـ

 م.8199هـ ـ 9348الطبعة إولك: 

هن بة الحؽؿةهلل مللقػ:  حؿهلل حنقـ الطب طبـ يلهلل مصـحقح ومعؾقـؼ : الشـقا  (498

عبـــ س عؾـــل الزارعـــل النـــبزواريهلل  مسنـــة الـشـــد اإلســـ  ل الو  عـــة لجؿ عـــة 

 .9397الؿهللرسقـ  ؼؿهلل الطبعة الدا عة عشدة: 

الؽــ مهلل مــللقػ: ا ـــ الؿطفــد الحؾــلهلل إ ــداف: جعػــد  هن بــة الؿــدام   عؾــؿ (499

 مسنــة اإل ــ م الصــ دقهلل مقزبــع  ؽوبــة  -النــبح ,هلل محؼقــؼ: ف ضــؾ العدفــ نهلل قــؿ

 . ه 9399س حة الشفهللاءهلل الطبعة إولك: -قؿ  -الوقحقهلل 

الـف بــة   غدبــب الحــهللبث وإرــدهلل مــللقػ:  جــهلل الــهللبـ ا ـــ إرقــدهلل محؼقــؼ:  (311

ــ حلهلل الطب ــهلل الطـ ــقد  حؿ ــد حؿ ــة والـش ــةهلل  مسنــة إســؿ عقؾق ن لؾطب ع ــة الدا ع ع

 .ش9463هللابدان –قؿ  -والوقزبع 

هنج الب غةهلل وجؿع: الشدبػ الدضـلهلل ضـبط كصـف وا وؽـد فف رسـف العؾؿقـة:  (319

 م. 9967 - 9487الهللكوقر  بحل   لحهلل الطبعة إولك: 

. مــللقػ: ا ـــ الؿطفــد الحؾــلهلل محؼقــؼ : 849هنــج الحــؼ وكشــػ الصــهللق ص (318

قهلل رضــ  الصــهللرهلل معؾقــؼ : الشــقا عــقـ ان الحنـــل إر ــقيهلل الطبعــة: مؼــهللبؿ : النــ

 هـ.9389 هللونهلل 

هنضة الؿفهللي   ضـقء فؾنـػة الوـ رباهلل مـللقػ:  دمضـك  طفـديهلل دار الوقـ ر  (314

 م.8116هـ ــ 9387الجهللبهللهلل  قدوت ـ لبـ نهلل الطبعة الث كقة: 
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بـع والـشـد ههللابة إ ة إلك أحؽ م إيؿةهلل مللقػ: الحد العـ  ؾلهلل  مسنـة الط (313

 . 9393الو  عة لمسو كة الدضقبة الؿؼهللسةهلل  شفهلل إبدانهلل الطبعة إولك: 

الفهللابـةهلل مــللقػ: الشــقا الصــهللوقهلل  مسنــة اإل ــ م الفــ ديهلل الطبعــة إولــك:  (315

9398. 

هق كؾ الـقرهلل مللقػ:  ف ب الهللبـ النفدورديهلل محؼقؼ: أحؿـهلل عبـهلل الـدحقؿ  (316

 م.8119هـ 9341هللبـقةهلل الطبعة إولك: قفقؼ عؾل وهبةهلل  ؽوبة الثؼ فة الم –الن بح 

هقداقؾقط فقؾنقف الؾقغفهلل مللقػ: د. الطقب  ق عـزةهلل  دكـز كؿـ ء لؾبحـقث  (317

 م.8195والهللراس تهلل الطبعة إولك: 

 مهلل  قدوتهلل دار إحق ء الكاث.8111هـ ـ 9381القا    لقفق تهلل لؾصػهلليهلل  (318

هلل الطبعــة الــقا هلل مــللقػ: الػــقض الؽ  ــ ,هلل محؼقــؼ: ضــق ء الــهللبـ الحنــقـل (319

 .  ؽوبة أ قد الؿم ـقـ عؾل. ه9316إولك: 

القا هلل مللقػ: الػقض الؽ   ,هلل محؼقؼ: ضق ء الهللبـ الحنقـلهلل  ؽوبـة آ ـ م  (391

 . ه 9316: إولك: الطبعةهلل أ ػف ن –أ قد الؿم ـقـ 

وجقد الع لؿ  عهلل العهللم عـهلل آ   قةهلل مـللقػ: ق سـؿ عؾـل إحؿـهلليهلل الطبعـة  (399

 .9388إولك: 

ــة القجــ (398 ــف أحؿــهلل عبــهلل انهلل كؾق قد عـــهلل إخــقان الصــػ هلل مــللقػ : الــهللكوقر وجق

 م.9989ش سقمقد ـ إسؽـهللربةهلل  31أداب ـ ج  عة أسققطهلل دار الؿعدفة الج  عقة 

وحهللة إدب ن   مل ق ت الوصـقف ومؼدبـدات الؿوصـقفة دراسـة محؾقؾقـةهلل  (394

 م.8199هـ ـ 9348 ؼؾؿ: د. لطػ ان خقجفهلل الطبعة إولك: 

حل والـبقةهلل الؿملػ: آبة ان الشقا عبهلل ان الجقادي أ ؾلهلل الـ  ـد: دار الق (393

هـ 9487اإلسداء لؾـشدهلل الؿطبعة: دار اإلسداء لؾـشدهلل الطبعة: إولكهلل م ربا الـشد: 

 هـ.9888ـ 
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ــؿهلل  (395 ــكاث  ؼ ــ ء ال ــت )ع( إلحق ــت (هلل  مسنــة آل البق وســ يؾ الشــقعة ) آل البق

 .9393ث كقة:مللقػ: الحد الع  ؾلهلل الطبعة ال

ــؼ ومصــحقح:  (396 ــللقػ: الحــد العــ  ؾلهلل محؼق وســ يؾ الشــقعة ) اإلســ  قة (هلل م

الشقا  حؿهلل الدازيهلل معؾقؼ: الشقا أ ل الحنـ الشعدا,هلل دار إحق ء الكاث العد ل 

 .لبـ ن – قدوت  -

وفقــ ت إعقــ ن وأكبــ ء أ ـــ ء الز ــ نهلل مــللقػ: ا ـــ خؾؽــ نهلل محؼقــؼ: إحنــ ن  (397

 فة.دار الثؼ  -عب سهلللبـ ن 

القٓء والقٓبةهلل مللقػ:  دمضـك  طفـديهلل مدجؿـة: جعػـد  ـ دق الخؾقؾـلهلل  (398

 .9457 ـشقرات قنؿ اإلع م الخ رجل لؿمسنة البعثةهلل الطبعة إولك: 

ــة ان الع  ــة كؿــ ل  (399 ــة: حؼقؼوفــ  و ظ هدهــ :  ح ضــدات آب ــة الوؽقبـق القٓب

 م.8191 -هـ 9349الحقهللري/  ؼؾؿ عؾل حؿقد العب دي. ـ قؿ: دار فداقهللهلل 

وٓبة الػؼقف عـهلل الشقعة آرـل عشدبة و ققػ اإلس م  ـف هلل مللقػ: الهللكوقر أحؿهلل 

 م.8117 -هـ 9388سقهلل أحؿهلل عؾلهلل  ؽوبة اإل  م البخ ريهلل الطبعة إولكهلل 

 املُاقع االنكرتَوٍح:
 .site:imamsadeq.com:  ققع آبة ان العظؿك جعػد النبح , -9

 .www.sistani.org: قنو , ققع آبة ان العظؿك عؾل الن -8

 .lfayadh.org.ar:  ققع آبة ان العظؿك  حؿهلل إسح ق الػق ض -4
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 :994 .................... ظـد االثـي ظشــرية رواؾد افتشقع افػؾسػي افػصل األول 

 995 ...................... إرد إف طق, عؾك الوشقع الػؾنػل :الؿبحث األول 

 944 .............. أرد الػ سػة اإلس  ققـ عؾك الوشقع الػؾنػل :الؿبحث الثاين 

 :959 ظـد االثـي ظشــرية افتشقع افػؾسػي افتي يؼوم ظؾقفا األاول افػصل افهاين 

 :954 .......................   الوشقع الػؾنػل الػقض والصــهللور الوؿبحث األول 

 955 ............ هللور الؽثدة عـ القاحهلل   الوشقـع الػؾنػل ـ :الؿطؾب األول 

 979 ....................... القجقد والؿ هقة   الوشقع الػؾنػل :الؿطؾب الثاين 

 :999 .............. عـهلل آرـل عشدبة الوشقع الػؾنػلالوقحقهلل    الوؿبحث الثاين 

 994 ........................ أكقاع الوقحقهلل   الوشقع الػؾنػل :الؿطؾب األول 

 814 ............................... الؽشػ   الوشقع الػؾنػل :الؿطؾب الثاين 

 894 ........... أثر افػؾسػة اإلذاؿقة ظذ أاول اإليامن ظـد افشقعة االثـي ظؼية افباا افهافث:

 895 ..................................................................... :تــؿـفقــد 

 :897 ............... ظـد االثـي ظؼية افتوحقد يف افتشقـع افػؾسػي افػصل األول 

 :899 ..........................   الوشقع الػؾنػل الذات اإللفقة الوؿبحث األول 

 889 .................... إسؿ ء والصػ ت   الوشقع الػؾنػل :الؿطؾب األول 

 849 ........................ وحهللة القجقد   الوشقع الػؾنػل :الؿطؾب الثاين 

 861 ............................... قهللم الع لؿ   الوشقـع الػؾنػل :الؿبحث الثاين 



 208 فٓزس انًٕضـــٕعاخ 

 :879 ................ ظـد االثـي ظشــرية افعدل يف افتشقع افػؾسػي افػصل افهاين 

  889 .................... ػفقم  الؼض ء والؼهللر   الوشقع الػؾنػل :األولالؿبحث 

 899 .......................... أفع ل الؿؽؾػقـ   الوشقع الػؾنػل :الؿبحث الثاين 

 :414 .............. ظـد االثـي ظشــرية يف افتشقع افػؾسػي افـبــوة افػصل افهافث 

 415 ......................... الـػف اإلكن كقة   الوشقع الػؾنػل :الؿبحث األول 

 497 ...........................  الوشقع الػؾنػلاكون ب الـبقة   :الؿبحث الثاين 

 :447 ............... ظـد االثـي ظؼية اإلمامة  يف افتشقع افػؾسػي افػصل افرابع 

 449 ......................... ػؾنػلاكون ب اإل   ة   الوشقع ال: الؿبحث األول 

 464 ...........   الوشقع الػؾنػل خذ الهللبـ عـ غقد أهؾ البقتأ :الؿبحث الثاين 

 :477 .............. ي ظؼيةظـد االثـ ادعــاإ يف افتشقع افػؾسػي افػصل اخلامس 

 479 ............................ أ هللبة الع لؿ   الوشقع الػؾنػل :الؿبحث األول 

 485 ......................  ػفقم الققم أخد   الوشقع الػؾنػل :الؿبحث الثاين 

 317 ........................................................................ امتةـــخـاف

 319 ................................................................ أبرز الـتووائج 

 395 ............................................................ أهم التوصقووات 

 397 ....................................................................... راجعـــؿـاف

 358 ............................................................ ؿواؿع االفؽسوكقة:ـاف

 359 ........................................................... ؿوضــوظاىلـؾفرس اف

 

 

 

 


